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Enjoy the convenience of having everything you 
need to ride OC Bus at your fingertips. The app 
works on most smartphones and can be found  
at the App Store or Google Play.

Disfrute de la comodidad de tener todo lo que 
necesita para viajar en OC Bus al alcance de su 
mano. La aplicación funciona en la mayoría de  
los teléfonos inteligentes y se puede encontrar  
en App Store o Google Play.

GO MOBILE!
DOWNLOAD OUR APP TODAY.

¡VAYA MÓVIL!
DESCARGA NUESTRA
APLICACIÓN HOY.

Download and Register 
Follow these simple steps to 
go mobile!
1. Download from the Apple or
 Google Play Store (look for the new
 OC Bus App icon).
2. Follow on-screen prompts to
 set up account.
3. Use the same email address used for
 the current app for a smooth  
 transition.
4. Register a debit or credit card.

 

You’re now ready to ride with the
OC Bus App.

About the OC Bus App
The OC Bus App takes full advantage of your 
smartphone’s payment features, and lets you plan,
pay and ride with ease.
Following are highlights of the key features:
• Bigger interface and pass organization
• Flexible payment options
• Ticket flexibility

Acerca de nuestra aplicación
La aplicación OC Bus aprovecha al máximo las 
características de pago de su teléfono y le permite 
planear, pagar y viajar con facilidad.
Estas son algunas de las destacadas:
• Interfaz más grande y mejor organización
 de los pases
• Opciones de pago flexible
• Flexibilidad en el manejo de los boletos

Descarga y registro
¡Siga estos sencillos pasos para usar  
la aplicación móvil!
1. Descárguela de la tienda de Apple 
 o Google Play Store (Busque  
 el ícono de la nueva aplicación 
 OC Bus).
2. Siga las indicaciones que aparecen  
 en pantalla para configurar la  
 cuenta.
3. Para una transición sin problemas,  
 use la misma dirección de correo  
 electrónico que utiliza para la 
 aplicación actual.
4. Registre una tarjeta de débito o 
 de crédito.

Ya está listo para viajar con  
la aplicación OC Bus.

Plan, pay and ride OC Bus 
with the tap of a finger

App available in Spanish and Vietnamese!
Ahora disponible en español. / Hiện đã có bằng tiếng Việt.

Quick pass purchasing 
in streamlined store.

Compra de pase rápido en 
una tienda optimizada.

Easy to identify 
passes by color.
Pases fáciles de 

identificar por color.

Convenient color-
coded ticket center.

Conveniente centro  
de boletos codificados  

por colores.

Big activation screen 
for quick scanning. 

Gran pantalla de 
activación para un 

escaneo rápido.

OCBUS.COM/MOBILE
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Proposed Service Plan

The Proposed Service Plan contains recommendations 
that will make OC Bus service more efficient. This booklet 
outlines a Proposed Service Plan that increases bus 
service on high ridership routes, reduces the wait time to 
catch a bus, and simplifies route structures.

Please take the time to review the Proposed Service Plan 
and check out whether your trip will be affected by the 
proposed changes at OCbus.com/ConnectionsPlanner.

IMPROVED WEEKDAY FREQUENCY on routes 1, 25, 30, 33, 
35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 72, 79, 86, 87, 
89, 90, 123, 143, 167, 178, 543, and 560 will aid connections.

WEEKDAY SERVICE HOURS WILL BE EXPANDED on routes 
25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64, 66, 70, 72, 79, 83, 87, 90, 
91, 123, 167, 178, 543, and 560 to offer greater flexibility.

MORE WEEKEND SERVICE may take place on routes 1, 25, 
26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129, 143, and 167.

ROUTE ALIGNMENT CHANGES may take place on routes 25, 
26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60, 66, 71, 72, 79, 83, 
86, 87, 89, 90, 123, 129, 143, 167, 177, 178, and 560.

Reimagining a Better Transit System

OCTA began the Making Better Connections Study in 2021 to reimagine OC Bus service to better meet the needs of Orange 
County. To date, the study has analyzed travel patterns, ridership trends, and public feedback on priorities and preferences. 
Based on the analysis, a proposed service plan has been developed with recommendations to align transit service with when 
and where people travel, add bus trips, and reduce transfer times between routes.

88%
More Improved Service

11%
No Change

<1%
Service Not Available

More Improved
Service

No
Change

Service
Not Available

OVERVIEW

Proposed 
Service Plan Impact

DUE TO LOW RIDERSHIP, routes 76, 82, 153, 206, 213, 463, 
701, 721, and 794 are proposed to be discontinued.

IN ADDITION, TWO NEW ROUTES, ROUTE 164 AND 
BRAVO! 553 WILL BE ADDED. Route 164 is a new weekday 
service route from the Tustin Metrolink Station to Irvine 
Spectrum and provides new connections to the surrounding 
areas. The New Bravo! 553 service on Main Street is scheduled 
for early implementation in October 2022.

NO CHANGES will be made on routes 85, 150, 453, 472, 473, 
480, and 862.

Your comments will be carefully reviewed and considered as a final proposal is devel oped. Contingent on the final 
approval of OCTA’s Board of Directors, the plan will be implemented beginning in early 2023.
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INFORMACIÓN GENERAL

More
Service

Propuesta de plan de servicios
La propuesta de plan de servicios contiene recomendaciones 
que harán que el servicio de OC Bus sea más eficiente. Este 
informe esboza un proyecto de plan de servicio que aumenta 
los autobuses en las rutas de alto número de pasajeros, reduce 
el tiempo de espera para tomar un autobús y simplifica las 
estructuras de las rutas.

Tómese el tiempo para revisar el proyecto de plan de servicio 
y vea cómo se verán afectados sus traslados por los cambios 
propuestos y luego háganos saber lo que piensa completando 
la encuesta en OCbus.com/ConnectionsPlanner.

FRECUENCIA MEJORADA ENTRE SEMANA en las rutas 1, 
25, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 72, 
79, 86, 87, 89, 90, 123, 143, 167, 178, 543 y 560 ayudará a 
las conexiones.

SE AUMENTARÁN LAS HORAS DE SERVICIO ENTRE 
SEMANA en las rutas 25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64, 66, 70, 
72, 79, 83, 87, 90, 91, 123, 167, 178, 543 y 560 para ofrecer una 
mayor flexibilidad.

SE OFRECERÁ MÁS SERVICIOS DE FIN DE SEMANA en las 
rutas 1, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129, 143 
y 167.

Reimaginando un mejor sistema de transporte

OCTA comenzó el estudio sobre la mejora de las conexiones (Making Better Connections) en 2021 para reimaginar el servicio de 
OC Bus con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades del condado de Orange. Hasta la fecha, el estudio ha analizado los 
patrones de viaje, las tendencias de los pasajeros y los comentarios del público sobre sus prioridades y preferencias. En función 
de este análisis, se ha desarrollado una propuesta de plan de servicio con recomendaciones para alinear el servicio de transporte 
con los momentos y hacia dónde viaja la gente, agregar rutas de autobuses y reducir los tiempos de transferencia entre las rutas.

88%
Mejor servicio

11%
Sin cambios

<1%
Ningún servicio disponible

Mejor servicio

Sin
cambios

Ningún servicio 
disponible

Impacto de la propuesta 
de plan de servicios

ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN 
de rutas en las rutas 25, 26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60, 
66, 71, 72, 79, 83, 86, 87, 89, 90, 123, 129, 143, 167, 177, 178 y 560.

DEBIDO AL ESCASO NÚMERO DE VIAJEROS, SE PROPONE LA 
ELIMINACIÓN de las rutas 76, 82, 153, 206, 213, 463, 701, 721 y 794.

ADEMÁS, SE AGREGARÁN DOS NUEVAS RUTAS, LA 164 Y 
¡BRAVO! 553. La ruta 164 es una nueva ruta de servicio entre 
semana desde la estación de Metrolink de Tustin hasta Irvine 
Spectrum que proporciona nuevas conexiones con las áreas 
circundantes. El nuevo servicio ¡Bravo! 553 de Main Street está 
programado para su implementación rápida en octubre del 2022.

NO SE REALIZARÁN CAMBIOS en las rutas 85, 150, 453, 472, 473, 
480 y 862.

Sus comentarios serán cuidadosamente revisados y considerados a medida que se desarrolle una propuesta final. 
Dependiendo de la aprobación final de la Junta Directiva de OCTA, el plan se implementará a principios del 2023.
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TỔNG QUÁT

Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị
Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị bao gồm các khuyến cáo 
cho Dịch Vụ Xe Buýt OC hiệu quả hơn. Báo cáo này nêu 
ra Chương Trình Dịch Vụ Dự Thảo để tăng cường dịch vụ 
xe buýt trên các tuyến đường có lượng hành khách cao, 
giảm thời gian chờ xe buýt và làm đơn giản lộ trình.

Vui lòng dành thời gian để xem lại gói dịch vụ dự thảo   
và kiểm tra xem liệu chuyến đi của bạn có bị ảnh 
hưởng bởi những thay đổi được đề xuất hay không tại 
OCbus.com/ConnectionsPlanner.

TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN 
tuyến 1, 25, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 
70, 71, 72, 79, 86, 89, 90, 123, 143, 167, 178, 543, 560 sẽ dễ 
dàng bắt các chuyến xe khác.

TĂNG THỜI GIAN PHỤC VỤ VÀO NHỮNG NGÀY TRONG 
TUẦN CHO CÁC tuyến 25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64, 
66, 70, 72, 79, 83, 87, 90, 91, 123, 167, 178, 543, 560 để uyển 
chuyển hơn.

SẼ PHỤC THÊM VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN CHO CÁC  
tuyến 1, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 
55, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129, 
143, 167.

Điều Chỉnh Hệ Thống Chuyên Chở Tốt Hơn

OCTA đã thực hiện Nghiên Cứu Cách Kết Nối Tốt Hơn năm 2021 để điều chỉnh dịch vụ xe buýt OC và đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
đi lại tại Quận Cam. Cho đến nay, nghiên cứu đã phân tích các mô hình đi lại, xu hướng hành khách và ý kiến của công chúng 
về ưu tiên và sở thích. Dựa trên phân tích, chúng tôi đã đưa ra một chương trình dịch vụ đề nghị với các khuyến cáo điều chỉnh 
dịch vụ chuyên chở về thời gian và địa điểm, thêm các chuyến xe buýt và giảm thời gian chuyển xe giữa các tuyến.

88%
Nhiều dịch vụ hơn

11%
Không thay đổi

<1%
Không có tùy chọn nào

Nhiều dịch vụ hơn

Không
thay
đổi

Không có tùy
chọn nào

Tác Động của Chương 
Trình Dịch Vụ Đề Nghị

CÓ THỂ THAY ĐỔI LỘ TRÌNH CHO CÁC tuyến 25, 26, 29, 35, 
37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60, 66, 71, 72, 79, 83, 86, 87, 89, 
90, 123, 129, 143, 167, 177, 178, và 560.

DO CÓ LƯỢNG HÀNH KHÁCH THẤP, nên đề nghị ngưng 
hoạt động các tuyến 76, 82, 153, 206, 213, 463, 701, 721, 794.

THÊM VÀO HAI TUYẾN MỚI LÀ TUYẾN 164 VÀ BRAVO! 553. 
Tuyến 164 là tuyến dịch vụ mới vào những ngày trong tuần 
từ Trạm Metrolink Tustin đến Irvine Spectrum và có thêm 
các chuyến xe khác đến những khu vực xung quanh.  Tuyến 
mới Bravo! 553 trên Main Street dự kiến sẽ có sớm vào tháng 
Mười, 2022.

KHÔNG CÓ THAY ĐỔI TRÊN CÁC tuyến 85, 150, 453, 472, 
473, 480, 862

Các thay đổi về dịch vụ đã được Ban Giám Đốc phê duyệt trong chương trình dịch vụ sau cùng sẽ được thực hiện ngay 
khi thay đổi dịch vụ vào tháng Hai, 2023, trừ Bravo! 553. Trong tập tài liệu này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về 
các thay đổi đề nghị cho từng tuyến đường. Chúng tôi rất mong dụng cụ bảo vệ ý kiến của quý vị quý vị. 
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Community Meetings & Public Hearing
Reuniones comunitarias y audiencia públicas / Họp cộng đồng và điều trần công chúng

Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan 
trọng đối với chúng tôi. Nhận xét của 
quý vị sẽ được ghi nhận và cứu xét cẩn 
thận trong tiến trình đưa ra đề nghị sau 
cùng. Tùy theo sự chấp thuận tối hậu 
của Hội đồng quản trị OCTA, chương 
trình này sẽ được thực hiện vào tháng 2, 
2023 đổi dịch. Duyệt lại các đề nghị thay 
đổi trong tập sách này và san sẻ ý kiến 
của quý vị trên thẻ ý kiến đính kèm, tại 
buổi họp trực tiếp hoặc công khai, hoặc 
trên mạng lưới của chúng tôi.

Wednesday, June 15, 2022
6:00 pm
By computer: OCbus.com/Connections
By phone: +1 669 900 6833
Meeting ID: 886 0055 2644
Spanish translation service available

Thursday, June 16, 2022
6:00 pm
Santa Ana Senior Center  
Hibiscus Room
424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

Served by bus routes 53, 55, 64, 83, 150, 862 

Tuesday, June 14, 2022
6:00 pm
Laguna Hills Community Center  
Heritage Room
25555 Alicia Parkway
Laguna Hills, CA 92653

Served by bus routes 87, 91

Your feedback is very important to 
us. Your comments will be carefully 
reviewed and considered as a final 
proposal is developed. Contingent on 
the final approval of OCTA’s Board of 
Directors, the plan will be implemented 
beginning in early 2023. Please review 
the proposed changes in this booklet 
and share your thoughts on the 
attached comment card, at one of our 
in-person or virtual public meetings, 
or on our website.

Su opinión es muy importante para 
nosotros. Sus comentarios serán 
cuidadosamente revisados y 
considerados mientras se desarrolla 
una propuesta final. Dependiendo 
de la aprobación final de la Junta 
Directiva de OCTA, el plan será 
implementado a partir de principios 
del 2023.

Community Meetings Reuniones comunitarias Các buổi họp cộng đồng

Monday, July 25, 2022
9:00 am
OCTA Headquarters - Board Room 
(Conference Room 07-08)
550 South Main St.
Orange, CA 92863

Served by bus routes 53, 56, 83

14 de junio del 2022
6:00 pm
Laguna Hills Community Center 
Heritage Room
25555 Alicia Parkway
Laguna Hills, CA 92653

Atendida por las rutas de autobús 87, 91

14/06/2022
6:00 tối
Laguna Hills Community Center  
Phòng Heritage Room
25555 Alicia Parkway
Laguna Hills, CA 92653

Dùng các tuyến xe buýt 87, 91

15 de junio del 2022
6:00 pm
Por computadora: OCbus.com/Connections
Por teléfono: +1 669 900 6833
ID de la reunión: 886 0055 2644
Se cuenta con servicio de traducción al español

15/06/2022
6:00 tối
Bằng máy vi tính: OCbus.com/Connections
Điện thoại: +1 669 900 6833
ID cuộc họp: 886 0055 2644
Có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha

Public Hearing

16 de junio del 2022
6:00 pm
Santa Ana Senior Center - Hibiscus Room
424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

Atendida por las rutas de autobús 53, 55, 64, 
83, 150, 862 

15/06/2022
6:00 tối
Santa Ana Senior Center
Phòng Hibiscus Room
424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

Dùng các tuyến xe buýt 53, 55, 64, 83, 150, 862 

25 de julio del 2022
9:00 am
Sede de OCTA - Sala de la Junta 
(sala de conferencias 07-08)
550 South Main St.
Orange, CA 92863

Atendida por las rutas de autobús 53, 56, 83

Audiencia pública

25/07/2022
9 giờ sáng
Trụ sở của OCTA - Phòng họp Hội 
đồng quản trị  
(Phòng họp Conference Room 07-08)
550 South Main St., Orange, CA 92863

Dùng các tuyến xe buýt 53, 56, 83

Điều trần công chúng
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Proposed
Service Changes
Propuesta de plan de servicios
Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị

Summaries of route changes are included. For details on 
whether your trip will be affected by the proposed changes, 
go to OCbus.com/ConnectionsPlanner.

Se incluyen sumarios de los cambios de ruta. Para obtener 
detalles sobre si su viaje se verá afectado por los cambios 
propuestos, visite OCbus.com/ConnectionsPlanner.  

Tóm tắt các thay đổi tuyến đường được bao gồm. Để biết 
chi tiết về việc liệu chuyến đi của bạn có bị ảnh hưởng 
bởi những thay đổi được đề xuất hay không, hãy truy cập 
OCbus.com/ConnectionsPlanner.



9

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 4am - 8pm 30* 4am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 5am - 7pm 60 5am - 8pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 5am - 7pm 60 5am - 8pm

Route 1
Long Beach to San Clemente
via Pacific Coast Hwy

Những thay đổi đề nghị

• Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Servicio más tarde los fines de 
semana

• Servicio más frecuente entre 
semana

Cambios propuestosProposed changes

• Later service on weekends

• More frequent service on weekdays

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 55 4am - 9pm 30 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 65 7am - 7pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 65 7am - 7pm 60 5am - 9pm

• Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua 
Orangethorpe Ave khi ngừng dịch vụ 
trái hướng trên Artesia Blvd đến Ga 
Metrolink Buena Park

• Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày

• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

• Realinear a Fullerton Park and Ride a 
través de Orangethorpe Ave sin servicio 
fuera de dirección en Artesia Blvd hasta la 
estación Buena Park Metrolink

• Aumentar las horas de servicio todos    
los días

• Servicio más frecuente todos los días

• Realign to Fullerton Park and Ride via 
Orangethorpe Ave with discontinuation 
of out-of-direction service on Artesia 
Blvd to the Buena Park Metrolink 
Station

• Expand service hours every day

• More frequent service every day

Route 25
Fullerton to Huntington Beach
via Knott Ave / Goldenwest St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 30 5am - 10pm 30 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 7am - 6pm 45 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 7am - 6pm 45 5am - 9pm

Route 26
Fullerton to Yorba Linda
via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave

Những thay đổi đề nghị

• Đi qua Placentia Ave và Nutwood 
Ave thay vì Bradford Ave và 
Chapman Ave

• Kéo dài từ Fullerton Park và đi đến 
Trạm Metrolink Buena Park

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Viajar por Placentia Ave y Nutwood 
Ave en lugar de Bradford Ave y 
Chapman Ave

• Extenderse desde Fullerton Park 
and Ride hasta la estación Buena 
Park Metrolink

• Aumentar las horas de servicio los 
fines de semana

Cambios propuestosProposed changes

• Travel via Placentia Ave and 
Nutwood Ave instead of Bradford 
Ave and Chapman Ave

• Extend from Fullerton Park and 
Ride to Buena Park Metrolink 
Station

• Expand service hours on weekends
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 4am - 12am 30 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 4am - 12am 20 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 5am - 11pm 20 4am - 12am

• Không đi đến Trung Tâm Chuyên Chở 
Golden West

• Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink 
Buena Park

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần
• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần
• Để biết thêm dịch vụ trên Beach Blvd, 

hãy xem tuyến đường 529

• Sin servicio al Golden West 
Transportation Center

• Nuevo final de ruta en la estación 
Buena Park Metrolink

• Servicio menos frecuente entre semana
• Aumentar las horas de servicio los 

fines de semana
• Para servicio adicional en Beach Blvd, 

consulte la ruta 529

• No service to Golden West 
Transportation Center

• New end of route at Buena Park 
Metrolink Station

• Less frequent service on weekdays

• Expand service hours on weekends 

• For additional service on Beach Blvd, 
see Route 529

Route 29
La Habra to Huntington Beach
via Beach Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 45 5am - 8pm 30 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 6am - 7pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 6am - 7pm 60 5am - 9pm

Route 30
Cerritos to Anaheim
via Orangethorpe Ave

Những thay đổi đề nghị

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

Cambios propuestosProposed changes

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

• No alignment changes
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 40 5am - 8pm 30 5am - 9pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 75 7am - 6pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 75 7am - 6pm 60 5am - 9pm

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente todos los 
días

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service every day

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 33
Fullerton to Huntington Beach
via Magnolia St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 40 4am - 8pm 30 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 55 4am - 7pm 45 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 55 5am - 7pm 45 5am - 9pm

Route 35
Fullerton to Costa Mesa
via Brookhurst St

Những thay đổi đề nghị

• Chỉ định đến Fullerton Park và 
đi qua Orangethorpe Ave khi 
ngừng dịch vụ trái hướng trên 
Commonwealth Ave

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày 

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Realinear a Fullerton Park and 
Ride a través de Orangethorpe Ave 
sin servicio fuera de dirección en 
Commonwealth Ave

• Servicio más frecuente todos los días 

• Aumentar las horas de servicio todos 
los días

Cambios propuestosProposed changes

• Realign to Fullerton Park and 
Ride via Orangethorpe Ave with 
discontinuation of out-of-direction 
service on Commonwealth Ave

• More frequent service every day 

• Expand service hours every day
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 30 4am - 9pm 30 4am - 9pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 8pm 45 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 6am - 7pm 45 5am - 9pm

• Ngưng đi qua đoạn từ Euclid Ave và 
Commonwealth Ave đến La Habra

• Điểm cuối mới tại Trung Tâm Chuyên 
Chở Fullerton (Fullerton Transportation 
Center, hay FTC) qua Commonwealth 
Ave; Tuyến 143 sẽ đi qua đoạn từ 
Lambert Rd đến Whittier Bl

• Ngưng phục vụ trên Ellis Ave
• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Descontinuar el segmento desde Euclid 
Ave y Commonwealth Ave hasta La Habra

• Nuevo final de ruta en Fullerton 
Transportation Center (FTC) a través de 
Commonwealth Ave; el segmento de 
Lambert Rd a Whittier Bl será cubierto 
por la Ruta 143

• Descontinuar el servicio en Ellis Ave
• Aumentar las horas de servicio los fines 

de semana

• Discontinue segment from Euclid Ave 
and Commonwealth Ave to La Habra

• New end of route at Fullerton 
Transportation Center (FTC) via 
Commonwealth Ave; segment from 
Lambert Rd to Whittier Bl will be 
covered by Route 143

• Discontinue service on Ellis Ave

• Expand service hours on weekends

Route 37
La Habra to Fountain Valley
via Euclid Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 20 4am - 9pm 20* 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 50 5am - 8pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 50 5am - 8pm 60 5am - 9pm

Route 38
Lakewood to Anaheim Hills
via Del Amo Blvd / La Palma Ave

Những thay đổi đề nghị

• Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los 
Cerritos

• Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont 
Blvd và La Palma Ave 

• Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim 
Hills Festival

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Extender la ruta hasta Los Cerritos Center

• Nuevo extremo oriental de la ruta en 
Fairmont Blvd y La Palma Ave 

• Descontinuar el segmento hasta Anaheim 
Hills Festival

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Servicio más tarde todos los días

Cambios propuestosProposed changes

• Extend route to Los Cerritos Center

• New eastern end of route at 
Fairmont Blvd and La Palma Ave 

• Discontinue segment to Anaheim 
Hills Festival

• Less frequent service on weekends

• Later service every day

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 20 4am - 10pm 15 4am - 11pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 5am - 8pm 30 5am - 11pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 8pm 30 5am - 11pm

• Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal 
Beach. Có thể đi tuyến 46

• Tất cả các chuyến kết thúc tại 
Carson St và Norwalk Blvd ở 
Hawaiian Gardens

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Descontinuar el segmento a Seal 
Beach; La ruta 46 es una opción

• Todos los trayectos terminan 
en Carson St y Norwalk Blvd en 
Hawaiian Gardens

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio más tarde todos los días

• Discontinue segment to Seal 
Beach; Route 46 is an option

• All trips end at Carson St and 
Norwalk Blvd in Hawaiian Gardens

• More frequent service on weekdays

• Later service every day

Route 42
Seal Beach to Orange
via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 4am - 12am 20 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 25 4am - 12am 15 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 25 4am - 12am 15 4am - 12am

Route 43
Fullerton to Costa Mesa
via Harbor Blvd

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng đi qua đoạn đường phía 
bắc đến Trung Tâm Chuyên Chở 
Fullerton (FTC)

• Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC
• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng 

ngày
• Để biết thêm dịch vụ trên Harbor 

Blvd, hãy xem tuyến đường 543

• Descontinuar el segmento al norte 
del Fullerton Transportation Center 
(FTC)

• Todos los trayectos terminan en el 
FTC

• Servicio más frecuente entre semana
• Para servicio adicional en Harbor 

Blvd, consulte la ruta 543

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue segment north of 
Fullerton Transportation Center 
(FTC)

• All trips end at FTC

• More frequent service every day 

• For additional service on Harbor 
Blvd, see Route 543
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 5am - 10pm 30 short

60 long 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 55 6am - 10pm 60 5am - 10pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 55 6am - 10pm 60 5am - 10pm

• Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua 
Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd

• Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange 
đến Norwalk Bl và Los Alamitos Bl và mỗi 
60 phút từ Norwalk Bl và Los Alamitos Bl 
đến Seal Beach

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Extender la ruta a Seal Beach por 
Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd

• Operar cada 30 minutos desde Village at 
Orange hasta Norwalk Bl y Los Alamitos 
Bl y cada 60 minutos desde Norwalk Bl y 
Los Alamitos Bl hasta Seal Beach

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar las horas de servicio los fines 
de semana

• Extend route to Seal Beach via Norwalk 
Blvd/Los Alamitos Blvd

• Operate every 30 minutes from the 
Village at Orange to Norwalk Bl and 
Los Alamitos Bl and 60 minutes from 
Norwalk Bl and Los Alamitos Bl to Seal 
Beach

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours on weekends

Route 46
Long Beach to Orange
via Ball Rd / Taft Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 20 4am - 10pm 15 4am - 11pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 4am - 9pm 20 4am - 11pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 4am - 9pm 20 4am - 11pm

Route 47
Fullerton to Balboa
via Anaheim Blvd / Fairview St

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng đi qua đoạn đường phía nam 
đến Newport Blvd và 23rd St; Tất cả các 
chuyến kết thúc tại Newport Blvd và   
23rd St

• Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St; 
Tất cả các chuyến đều đi qua Wilson St

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Descontinuar el segmento al sur de 
Newport Blvd y 23rd St; Todos los 
trayectos terminan en Newport Blvd y 
23rd St

• Descontinuar el segmento en Victoria St; 
Todos los trayectos van por Wilson St

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Servicio más tarde todos los dias

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue segment south of 
Newport Blvd and 23rd St; all trips 
end at Newport Blvd and 23rd St

• Discontinue segment on Victoria 
St; all trips travel on Wilson St

• More frequent service on weekdays

• Later service every day
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 20 4am - 12am 15 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 40 4am - 12am 30 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 40 4am - 12am 30 4am - 12am

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente todos los 
días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service every day

• No alignment changes

Route 50
Long Beach to Orange
via Katella Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 12 4am - 12am 10* 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 5am - 11pm 15 5am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 5am - 11pm 15 5am - 12am

Route 53
Anaheim to Irvine
via Main St

Những thay đổi đề nghị

• Điểm cuối mới tại khu South Coast Plaza

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Main St và 
MacArthur Blvd đến Irvine

• Ngưng dịch vụ 53X; new Bravo! đi qua 
Main Street dự kiến phục vụ kể từ tháng 
Mười, 2022

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau tất cả các ngày

• Nuevo final de ruta en el área de  South 
Coast Plaza

• Descontinuar el segmento desde Main St 
y MacArthur Blvd hasta Irvine

• Descontinuar el servicio ruta 53X; 
¡nuevo Bravo! servicio en Main Street 
programado para su implementación en 
octubre de 2022

• Servicio más frecuente entre semana

Cambios propuestosProposed changes

• New end of route at South Coast Plaza 
area

• Discontinue segment from Main St and 
MacArthur Blvd to Irvine

• Discontinue Route 53X service; new 
Bravo! service on Main Street scheduled 
for implementation October 2022

• More frequent service on weekdays

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 20 4am - 9pm 20* 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 6am - 9pm 30 5am - 10pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 6am - 9pm 30 5am - 10pm

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 54
Garden Grove to Orange
via Chapman Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 30 4am - 10pm 30 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 4am - 9pm 30 4am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 8pm 30 4am - 9pm

Route 55
Santa Ana to Newport Beach
via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St

Những thay đổi đề nghị

• Thêm thời gian phục vụ vào cuối 
tuần

• Không thay đổi lộ trình

• Aumentar las horas de servicio los 
fines de semana

• Sin cambios de alineación

Cambios propuestosProposed changes

• Expand service hours on weekends

• No alignment changes
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 36 4am - 8pm 30 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 6am - 7pm 45 5am - 10pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 6am - 7pm 45 5am - 10pm

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

• No alignment changes

Route 56
Garden Grove to Orange
via Garden Grove Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần

16 short
32 long 4am - 12am 10 short*

20 long* 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy

16 short
32 long 4am - 12am 15 short

30 long 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật

16 short
32 long 4am - 12am 15 short

30 long 4am - 12am

Route 57
Brea to Newport Beach
via State College Blvd / Bristol St

Những thay đổi đề nghị

• Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày
• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác 

tại Brea Mall
• Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast 

Plaza đến CSU Fullerton, mỗi 20 phút 
từ CSU Fullerton đến Brea Mall và mỗi 
20 phút từ South Coast Plaza đến Trung 
Tâm Chuyên Chở Newport

• Ngưng dịch vụ 57X

• Servicio más frecuente todos los días
• Reducción del tiempo de espera para 

las conexiones en Brea Mall
• Operar cada 10 minutos desde South 

Coast Plaza a CSU Fullerton, 20 minutos 
desde CSU Fullerton a Brea Mall y 20 
minutos desde South Coast Plaza a 
Newport Transportation Center

• Descontinuar el servicio 57X

Cambios propuestosProposed changes

• More frequent service every day
• Reduced wait time for connections at 

Brea Mall
• Operate every 10 minutes from South 

Coast Plaza to CSU Fullerton, 20 
minutes from CSU Fullerton to Brea 
Mall and 20 minutes from South Coast 
Plaza to Newport Transportation Center

• Discontinue Route 57X service

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 4am - 10pm 30 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 55 5am - 9pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 55 8am - 9pm 60 5am - 9pm

• Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe 
khác tại Brea Mall

• Exterder la ruta a Brea Mall

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar el horario de servicio los 
fines de semana

• Reducción del tiempo de espera para 
las conexiones en Brea Mall

• Extend route to Brea Mall

• More frequent service on weekdays

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours on weekends

• Reduced wait time for connections 
at Brea Mall

Route 59
Anaheim to Irvine
via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 4am - 12am 20 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 25 4am - 12am 15 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 25 4am - 12am 15 4am - 12am

Route 60
Long Beach to Tustin
via Westminster Ave / 17th St

Những thay đổi đề nghị

• Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin 
Square đến CSU Long Beach

• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng 
ngày

• Để biết thêm dịch vụ trên 17th St / 
Westminster, hãy xem tuyến đường 
560

• Todos los viajes operarán entre 
Larwin Square y CSU Long Beach

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Para servicio adicional en 17th St / 
Westminster, consulte la ruta 560

Cambios propuestosProposed changes

• All trips will operate between 
Larwin Square and CSU Long 
Beach

• More frequent service every day

• For additional service on 17th St / 
Westminster Ave, see Route 560
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 12 4am - 10pm 12* 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 5am - 10pm 15 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 5am - 9pm 15 4am - 12am

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Không thay đổi lộ trình

• Ngưng dịch vụ 64X

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• Sin cambios de alineación

• Descontinuar el servicio 64X

• Expand service hours every day

• No alignment changes

• Discontinue Route 64X service

Route 64
Huntington Beach to Tustin
via Bolsa Ave / 1st St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 12 4am - 10pm 12* 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 4am - 9pm 15 4am - 12am

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 4am - 9pm 15 4am - 12am

Route 66
Huntington Beach to Irvine
via McFadden Ave / Walnut Ave

Những thay đổi đề nghị

• Tất cả các chuyến kết thúc tại Larwin Square

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Walnut Ave và 
Newport Blvd đến Irvine Valley College; Có 
thể đi tuyến 167. Thay đổi lộ trình trên Walnut 
Ave thay vì Irvine Blvd thay thế đoạn đường 
Tuyến 66 đi qua hiện đã ngưng hoạt động

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần
• Dịch vụ sau hàng ngày

• Todos los trayectos terminan en Larwin 
Square

• Descontinuar el segmento desde Walnut 
Ave y Newport Blvd hasta Irvine Valley 
College; la ruta 167 es una opción; 
Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar 
de Irvine Blvd sustituyendo la porción 
descontinuada de la ruta 66 existente

• Servicio más frecuente los fines de semana
• Servicio más tarde todos los dias

Cambios propuestosProposed changes

• All trips end at Larwin Square
• Discontinue segment from Walnut 

Ave and Newport Blvd to Irvine Valley 
College; Route 167 is an option; reroute 
on Walnut Ave instead of Irvine Blvd 
replacing discontinued portion of 
existing Route 66

• More frequent service on weekends
• Later service every day

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần

25 short
50 long 4am - 9pm 20 short

40 long 4am - 12am

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 4am - 9pm 40 5am - 10pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 8pm 40 5am - 10pm

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần
• Không thay đổi lộ trình
• Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave 

và Harbour Bl đến Trạm Metrolink 
Tustin và mỗi 40 phút từ Edinger Ave và 
Harbour Bl đến PCH và Warner

• Servicio más frecuente entre semana
• Servicio más tarde todos los dias
• Servicio menos frecuente los fines de 

semana
• Sin cambios de alineación
• Operar cada 20 minutos desde Edinger 

Ave y Harbor Bl hasta la estación Tustin 
Metrolink y 40 minutos desde Edinger 
Ave y Harbor Bl hasta PCH y Warner

• More frequent service on weekdays

• Later service every day

• Less frequent service on weekends

• No alignment changes

• Operate every 20 minutes from Edinger 
Ave and Harbor Bl to Tustin Metrolink 
Station and 40 minutes from Edinger 
Ave and Harbor Bl to PCH and Warner

Route 70
Sunset Beach to Tustin
via Edinger Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 45 5am - 9pm 30 5am - 9pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 5am - 8pm 45 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 5am - 8pm 45 5am - 9pm

Route 71
Yorba Linda to Newport Beach
via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd

Những thay đổi đề nghị

• Kéo dài tuyến đường đến CSU 
Fullerton

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr 
và Orangethorpe Ave đến Rose Dr & 
Yorba Linda Blvd

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

• Extender la ruta hasta CSU Fullerton

• Descontinuar el segmento desde 
Rose Dr y Orangethorpe Ave hasta 
Rose Dr y Yorba Linda Blvd

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio más tarde los fines de 
semana

Cambios propuestosProposed changes

• Extend route to CSU Fullerton

• Discontinue segment from Rose Dr 
and Orangethorpe Ave to Rose Dr & 
Yorba Linda Blvd

• More frequent service on weekdays

• Later service on weekends
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 31 5am - 8pm 30 5am - 9pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 6am - 8pm 45 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 7am - 7pm 45 5am - 9pm

• Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink 
Tustin

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

• Nuevo final de ruta en la estación 
Tustin Metrolink

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Aumentar las horas de servicio 
todos los días

• New end of route at Tustin 
Metrolink Station

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

Route 72
Sunset Beach to Tustin
via Warner Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 6am - 6pm No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 76
Huntington Beach to John Wayne Airport
via Talbert Ave / MacArthur Blvd

Những thay đổi đề nghị

• Đề nghị ngưng hoạt động

• Thay đổi lộ trình Tuyến 178, đi qua 
MacArthur Blvd để đến gần Sân 
Bay John Wayne hơn”

• Se propone descontinuarla

• La ruta 178 será desviada a lo 
largo de MacArthur Blvd para 
proporcionar un servicio más 
cercano al Aeropuerto John Wayne

Cambios propuestosProposed changes

• Proposed for discontinuation

• Route 178 will be rerouted along 
MacArthur Blvd to provide closer 
service to John Wayne Airport
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 5am - 9pm 30* 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 6am - 8pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 6am - 8pm 60 5am - 9pm

• Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree 
Rd và Ford Rd đến Trung Tâm Chuyên 
Chở Newport (Newport Transportation 
Center, hay NTC)

• Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến 
đường thay thế hiện tại từ Ford Rd và San 
Miguel Dr đến NTC

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 
trong tuần

• Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días

• Descontinuar el segmento en 
Jamboree Rd y Ford Rd hacia Newport 
Transportation Center (NTC)

• Todos los viajes utilizarán la ruta 
alternativa actual desde Ford Rd y San 
Miguel Dr hasta NTC

• Servicio más frecuente entre semana
• Amumentar las horas de servicio todos 

los días

• Discontinue segment on Jamboree Rd 
and Ford Rd to Newport Transportation 
Center (NTC)

• All trips will use current alternate 
routing from Ford Rd and San Miguel 
Dr to NTC

• More frequent service on weekdays

• Expand service hours every day

Route 79
Tustin to Newport Beach
via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 65 4am - 7pm No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 82
Foothill Ranch to Rancho Santa Margarita
via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy

Những thay đổi đề nghị

• Đề nghị ngưng hoạt động

• Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua 
đoạn đường từ Portola Plaza đến 
Rancho Santa Margarita

• Se propone descontinuarla

• Opción: el segmento de Portola 
Plaza a Rancho Santa Margarita 
será atendido por una ampliación 
de la ruta 89

Cambios propuestosProposed changes

• Proposed for discontinuation

• Option: segment from Portola 
Plaza to Rancho Santa Margarita 
will be served by an extension of 
Route 89
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 30 4am - 10pm 30 4am - 11pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 30 5am - 10pm 30 5am - 11pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 30 5am - 10pm 30 5am - 11pm

• Kéo dài tuyến đường đến Fullerton 
Park & Ride qua 5 Freeway

• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe 
khác tại Trung Tâm Chuyên Chở 
Laguna Hills

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Extender la ruta a Fullerton Park & 
Ride a través de la autopista 5

• Reducir el tiempo de espera para 
las conexiones en el Laguna Hills 
Transportation Center

• Servicio más tarde todos los dias

• Extend route to Fullerton Park & 
Ride via I-5 Freeway

• Reduced wait time for connections 
at Laguna Hills Transportation 
Center

• Later service every day

Route 83
Anaheim to Laguna Hills
via 5 Fwy / Main St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 5am - 9pm 60 5am - 9pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 85
Mission Viejo to Laguna Niguel
via Margarita Pkwy / Crown Valley Pkwy

Những thay đổi đề nghị

• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe 
khác tại Trung Tâm Chuyên Chở 
Laguna Hills

• Không thay đổi lộ trình

• Reducción del tiempo de espera 
para las conexiones en laguna Hills 
Transportation Center

• Sin cambios de alineación

Cambios propuestosProposed changes

• Reduced wait time for connections 
at Laguna Hills Transportation 
Center

• No alignment changes
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 65 5am - 8pm 30 5am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service 60 5am - 8pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service 60 5am - 8pm

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm 
Metrolink Irvine đến Mission Viejo

• Tất cả các chuyến kết thúc tại Trạm 
Metrolink Irvine

• Nhiều chuyến xe hơn vào những 
ngày trong tuần

• Thêm dịch vụ vào cuối tuần

• Descontinuar el segmento desde la 
estación de Irvine Metrolink hasta 
Mission Viejo

• Todos los trayectos terminan en la 
estación de Irvine Metrolink

• Servicio más frecuente todos los días

• Nuevo servicio de fin de semana

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• All trips end at Irvine Metrolink 
Station

• More frequent service every day

• New weekend service

Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 65 5am - 6pm 60 5am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 87
Rancho Santa Margarita to Laguna Niguel
via Alicia Pkwy

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm 
Chuyên Chở Laguna Hills (Laguna Hills 
Transportation Center, hay LHTC) đến 
Rancho Santa Margarita

• Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC
• Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại 

LHTC
• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần
• Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày 

trong tuần

• Descontinuar el segmento de Laguna 
Hills Transportation Center (LHTC) a 
Rancho Santa Margarita

• Todos los trayectos terminan en el LHTC

• Reducción del tiempo de espera para las 
conexiones en LHTC

• Servicio más tarde entre semana

• Servicio más frecuente entre semana

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue segment from Laguna 
Hills Transportation Center (LHTC) to 
Rancho Santa Margarita

• All trips end at LHTC
• Reduced wait time for connections at 

LHTC
• Later service on weekdays
• More frequent service on weekdays
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 35 5am - 8pm 30* 5am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 70 4am - 8pm 60 5am - 8pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 70 6am - 8pm 60 5am - 8pm

• Kéo dài tuyến đường đến Santa 
Margarita Pkwy và Plano Trabuco 
Rd

• Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả 
các ngày

• Thêm thời gian đổi xe tại Trung 
Tâm Chuyên Chở Laguna Hills

• Extención hasta Santa Margarita 
Pkwy y Plano Trabuco Rd

• Servicio más frecuente todos los días

• Aportar conexiones programadas 
en el Laguna Hills Transportation 
Center

• Extend to Santa Margarita Pkwy 
and Plano Trabuco Rd

• More frequent service every day

• Provide timed connections at 
Laguna Hills Transportation Center

Route 89
Mission Viejo to Laguna Beach
via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 45 5am - 9pm 30* 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 80 6am - 9pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 80 6am - 7pm 60 5am - 9pm

Route 90
Tustin to Dana Point
via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St

Những thay đổi đề nghị

• Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm 
Chuyên Chở Laguna Hills (LHTC)

• Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các 
ngày

• Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa 
ngày; Thêm thời gian tại LHTC

• Cambiar la ruta para dar servicio al 
Laguna Hills Transportation Center 
(LHTC)

• Servicio más frecuente todos los días
• Aumentar las horas de servicio todos 

los días
• Aportar conexiones programadas en 

el LHTC

Cambios propuestosProposed changes

• Reroute to serve Laguna Hills 
Transportation Center (LHTC)

• More frequent service every day

• Expand service hours every day

• Provide timed connections at LHTC

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 30 5am - 8pm 30 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 45 6am - 7pm 60 5am - 9pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 45 6am - 7pm 60 5am - 9pm

• Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối 
tuần

• Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

• Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên 
Chở Laguna Hills

• Không thay đổi lộ trình

• Servicio menos frecuente los fines de 
semana

• Aumentar las horas de servicio todos 
los días

• Aportar conexiones programadas en 
el Laguna Hills Transportation Center

• Sin cambios de alineación

• Less frequent service on weekends

• Expand service hours every day

• Provide timed connections at 
Laguna Hills Transportation Center

• No alignment changes

Route 91
Laguna Hills to San Clemente
via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 5am - 8pm 50 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 123
Anaheim to Huntington Beach
via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm 
Metrolink Buena Park đến Trạm 
Metrolink Anaheim Canyon

• Điểm cuối mới tại Fullerton Park & Ride

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những 
ngày trong tuần

• Descontinuar el segmento desde la 
estación Buena Park Metrolink hasta la 
estación Anaheim Canyon Metrolink

• Nuevo final de ruta en Fullerton Park 
& Ride

• Servicio más frecuente entre semana

• Servicio nocturno más tarde entre 
semana

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue segment from Buena 
Park Metrolink Station to Anaheim 
Canyon Metrolink Station

• New end of route at Fullerton Park 
& Ride

• More frequent service on weekdays

• Later evening service on weekdays 
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 55 5am - 8pm 60 5am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 55 6am - 8pm 60 5am - 8pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 55 6am - 7pm 60 5am - 8pm

• Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink 
Buena Park

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall 
đến Kraemer Blvd và La Palma Ave

• Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall
• Dịch vụ ít thường xuyên hơn tất cả các 

ngày
• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần
• Thêm thời gian tại Brea Mall

• Extender la ruta hasta la estación Buena Park 
Metrolink

• Descontinuar el segmento desde Brea Mall 
hasta Kraemer Blvd y La Palma Ave

• Todos los trayectos terminan en Brea Mall
• Servicio menos frecuente todos los días
• Aumentar el horario de servicio los fines de 

semana
• Aportar conexiones programadas en Brea 

Mall

• Extend route to Buena Park Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Brea Mall to 
Kraemer Blvd and La Palma Ave

• All trips end at Brea Mall

• Less frequent service every day

• Expand service hours on weekends

• Provide timed connections at Brea Mall

Route 129
La Habra to Anaheim
via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



47

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 4am - 10pm 45 4am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 65 6am - 8pm 60 5am - 8pm

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 65 6am - 7pm 60 5am - 8pm

Route 143
La Habra to Brea
via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St

Những thay đổi đề nghị

• Thay đổi lộ trình trên Lambert Rd và 
Euclid St tại La Habra thay cho Harbor 
Blvd

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

• Thêm thời gian tại Brea Mall

• Cambiar la ruta hacia Lambert Rd 
y Euclid St en La Habra en lugar de 
Harbor Blvd

• Servicio más frecuente todos los días

• Aumentar el horario de servicio los 
fines de semana

• Aportar conexiones programadas en 
Brea Mall

Cambios propuestosProposed changes

• Reroute on Lambert Rd and Euclid St 
in La Habra instead of Harbor Blvd

• More frequent service every day

• Expand service hours on weekends

• Provide timed connections at Brea 
Mall
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 6am - 9pm No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 60 6am - 8pm No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật 60 7am - 7pm No service No service

• Đề nghị ngưng hoạt động

• Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ 
Brea Mall đến ARTIC

• Se propone descontinuarla

• Opción: Las rutas 50, 57 y 59 
conectan con ARTIC desde Brea Mall

• Proposed to be discontinued

• Option: Routes 50, 57, and 59 
connect to ARTIC from the Brea Mall

Route 153
Brea to Anaheim
via Placentia Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service 60 5am - 8pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Cambios propuestos Những thay đổi đề nghịProposed changes

• Thêm tuyến mới vào những ngày trong 
tuần từ Trạm Metrolink Tustin đến 
Irvine Spectrum, đi qua Irvine Blvd

• Dễ dàng bắt xe khác từ Woodbury, 
Northwood, Stonegate, Orange County 
Great Park, và Portola Springs

• Nueva ruta entre semana desde la 
estación Tustin Metrolink hasta Irvine 
Spectrum atendiendo a Irvine Blvd

• Proporciona conexiones 
convenientes desde las 
urbanizaciones de Woodbury, 
Northwood, Stonegate, Orange 
County Great Park y Portola Springs

• New weekday route from the 
Tustin Metrolink Station to the 
Irvine Spectrum serving Irvine Blvd

• Provides convenient connections 
from Woodbury, Northwood, 
Stonegate, Orange County 
Great Park, and Portola Springs 
developments

Route 164
Tustin to Irvine
via Jamboree / Irvine Blvd / Alton

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

NEW
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 60 5am - 8pm 30 short

60 long 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service 60 5am - 8pm

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service 60 5am - 8pm

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 167
Orange to Irvine
via Hewes St / Irvine Blvd / Jeffrey Rd

Những thay đổi đề nghị

• Đi qua Walnut Ave thay vì Irvine Blvd

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Jeffrey Rd và 
Walnut Ave đến Jeffrey Rd và Irvine Blvd

• Xe chạy mỗi 30 phút từ Larwin Square đến 
UC Irvine và mỗi 60 phút từ Larwin Square 
đến Village at Orange

• Thêm dịch vụ vào cuối tuần đến phía nam 
Walnut Ave

• Dịch vụ thường xuyên hơn và muộn hơn 
mỗi ngày

• Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar  
de Irvine Blvd

• Descontinuar el segmento desde Jeffrey Rd  
y Walnut Ave hasta Jeffrey Rd e Irvine Blvd

• Operar cada 30 minutos desde Larwin 
Square hasta UC Irvine y 60 minutos desde 
Larwin Square hasta Village at Orange

• Nuevo servicio de fin de semana al sur de 
Walnut Ave

• Servicio frecuente y más tarde todos los días

Cambios propuestosProposed changes

• Reroute on Walnut Ave instead of Irvine 
Blvd

• Discontinue segment from Jeffrey Rd & 
Walnut Ave to Jeffrey Rd & Irvine Blvd

• Operate every 30 minutes from Larwin 
Square to UC Irvine and 60 minutes from 
Larwin Square to the Village at Orange

• New weekend service south of Walnut Ave
• More frequent and later service every day
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 45 5am - 6pm 60 5am - 6pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 80 7am - 6pm No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• Thay đổi lộ trình trên Jeronimo Rd và 
Alicia Pkwy, bắt xe khác đến Target, 
Kaiser, Vocational Visions và những 
trung tâm mua sắm khác

• Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên 
Chở Laguna Hills

• Ngưng phục vụ vào thứ Bảy

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần

• Cambiar la ruta hacia Jeronimo 
Rd y Alicia Pkwy proporcionando 
conexiones a Target, Kaiser, Vocational 
Visions y otros centros comerciales

• Aportar conexiones programadas en el 
Laguna Hills Transportation Center

• Descontinuar el servicio de los sábados

• Servicio menos frecuente entre semana

• Reroute on Jeronimo Rd and Alicia 
Pkwy providing connections to Target, 
Kaiser, Vocational Visions and other 
shopping centers

• Provide timed connections at Laguna 
Hills Transportation Center

• Discontinue service on Saturdays

• Less frequent service on weekdays

Route 177
Foothill Ranch to Laguna Hills
via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 70 5am - 9pm 50 5am - 10pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 178
Huntington Beach to Irvine
via Adams Ave / Birch St / Campus Dr

Những thay đổi đề nghị

• Thay đổi lộ trình trên MacArthur 
Blvd

• Không đi qua đoạn đường trên Von 
Karman Ave

• Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày 
trong tuần

• Dịch vụ sau các ngày trong tuần

• Cambiar la ruta hacia MacArthur 
Blvd

• Descontinuar el segmento en Von 
Karman Ave

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Servicio más tarde entre semana

Cambios propuestosProposed changes

• Reroute on MacArthur Blvd

• Discontinue segment on Von 
Karman Ave

• More frequent weekday service

• Later weekday service



53

Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 206
Santa Ana to Lake Forest Express
via 5 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 213
Brea to Irvine Express
via 55 Fwy

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue route
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần Variable Variable No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• Ngưng hoạt động

• Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại 
Trung Tâm Chuyên Chở Khu Vực 
Santa Ana và Tuyến 53 trên Main St

• Descontinuar la ruta

• Los pasajeros pueden usar la 
ruta 862 en el Santa Ana Regional 
Transportation Center y la ruta 53 
en Main St

• Discontinue route

• Riders can use Route 862 at Santa 
Ana Regional Transportation 
Center and Route 53 on Main St

Route 463
Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre
via Grand Ave

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 6am - 6pm 30 6am - 6pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No Service No Service No Service No Service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No Service No Service No Service No Service

• Giảm chuyến xe vào cuối tuần

• Để biết thêm dịch vụ trên Beach 
Blvd, hãy xem tuyến đường 29

• Servicio menos frecuente entre 
semana

• Para servicio adicional en Beach 
Blvd, consulte la ruta 29

• Less frequent service on weekdays

• For additional service on Beach 
Blvd, see Route 29

Route 529
Fullerton to Huntington Beach
via Beach Blvd

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 5am - 6pm 20 5am - 7pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy 25 6am - 6pm No service No service

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật 25 6am - 6pm No service No service

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 543
Fullerton Transportation Center to Santa Ana 
via Harbor Blvd

Những thay đổi đề nghị

• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày 
trong tuần

• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong 
tuần

• Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối 
tuần

• Không thay đổi lộ trình
• Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd, 

hãy xem tuyến đường 43

• Servicio más frecuente entre 
semana

• Servicio más tarde entre semana
• Descontinuar el servicio de fin de 

semana
• Sin cambios de alineación
• Para servicio adicional en Harbor 

Blvd, consulte la ruta 43

Cambios propuestosProposed changes

• More frequent service on weekdays

• Later service on weekdays

• Discontinue weekend service

• No alignment changes

• For additional service on Harbor 
Blvd, see Route 43
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service 12* 6am - 7pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• New Bravo! đi qua Main Street dự 
kiến phục vụ kể từ tháng Mười, 
2022

• Để biết thêm dịch vụ trên Main 
Street, hãy xem tuyến đường 53

• ¡Nuevo Bravo! servicio en Main 
Street programado para su 
implementación en octubre de 2022

• Para servicio adicional en Main 
Street, consulte la ruta 53

• New Bravo! service on Main Street 
scheduled for implementation 
October 2022

• For additional service on Main 
Street, see Route 53

Route 553
Anaheim to Santa Ana
via Main St

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

NEW

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần 24 5am - 6pm 20 5am - 7pm

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 560
Santa Ana to Long Beach
via 17th St / Westminster Ave

Những thay đổi đề nghị

• Gưng phục vụ từ Westminter Ave và 
Goldenwest St đến CSU Long Beach; Tuyến 
60 sẽ có thể phục vụ cả ngày

• Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter 
Ave và Goldenwest St

• Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần
• Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong 

tuần
• Để biết thêm dịch vụ trên 17th St / 

Westminster, hãy xem tuyến đường 60

• Descontinuar el servicio de Westminter 
Ave y Goldenwest St a CSU Long Beach; la 
ruta 60 proveerá la opción de todo el día

• Todos los trayectos terminan en 
Westminter Ave y Goldenwest St

• Aumentar las horas de servicio entre 
semana

• Servicio más frecuente entre semana
• Para servicio adicional en 17th St / 

Westminster, consulte la ruta 60

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue service from Westminter 
Ave and Goldenwest St to CSU Long 
Beach; Route 60 will provide all-day 
option

• All trips end on Westminter Ave and 
Goldenwest St

• Expand service hours on weekdays
• More frequent service on weekdays
• For additional service on 17th St / 

Westminster Ave, see Route 60
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 701
Huntington Beach to Los Angeles Express
via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Route 86
Costa Mesa to Mission Viejo
via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Proposed changes

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Cambios propuestos

• Terminate route at Irvine Metrolink 
Station

• Discontinue segment from Irvine 
Metrolink Station to Mission Viejo

• More frequent service all days

• New weekend service

Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

Route 721
Fullerton to Los Angeles Express
via 91 Fwy / 110 Fwy

Những thay đổi đề nghị

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta

Cambios propuestosProposed changes

• Discontinue route

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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Proposed changes Cambios propuestos Những thay đổi đề nghị

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

  Service Days
  Dias de servicio
  Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

 Weekday / Entre semana /
 Ngày trong tuần No service No service No service No service

 
 Saturday / Sábado / Thứ bảy No service No service No service No service

 
 Sunday / Domingo / Chủ nhật No service No service No service No service

• Ngưng hoạt động• Descontinuar la ruta• Discontinue route

Route 794
Riverside/Corona to South Coast Metro Express
via 91 Fwy / 55 Fwy

No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới 
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
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1.  Please review the proposed service changes for the route(s) you wish to comment on and let us know what you think.
      Revise los cambios de servicio propuestos para la (las) ruta(s) sobre la (las) que desea comentar y háganos saber su opinión. 
      Duyệt lại các thay đổi dịch vụ đề nghị cho (các) tuyến xe quý vị muốn cho ý kiến rồi điền vào cho chúng tôi biết.     

2.  How often do you currently ride OC Bus? (Choose one)
      ¿Con qué frecuencia viaja actualmente en OC Bus? (Elija una opción) / Quý vị đi xe buýt OC thường xuyên ra sao? (Chọn một câu trả lời)
   c  4-7 days per week / Entre 4 y 7 días a la semana / 4-7 ngày trong tuần
   c  1-3 days per week / Entre 1 y 3 días a la semana / 1-3 ngày mỗi tuần
   c  1-3 times per month / Entre 1 y 3 veces al mes / 1-3 lần một tháng
   c Less than once per month / Menos de una vez al mes / Ít hơn mỗi tháng một lần
   c None, but I have previously used OC Bus / Ninguna de las anteriores, pero he utilizado anteriormente OC Bus / Không, nhưng trước đây tôi đã đi xe buýt OC   

   c None, I have never used OC Bus / Ninguna de las anteriores, nunca he utilizado OC Bus / Không, tôi chưa bao giờ đi xe buýt OC

3.  If this plan were implemented, how would it affect your use of OCTA bus services? (Choose one)
      Si se implementara este plan, ¿cómo afectaría a su uso de los servicios de autobuses de OCTA?  (Elija una opción)
      Nếu chương trình này được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc quý vị sử dụng dịch vụ xe buýt OCTA? (Chọn một câu trả lời) 
   c  I would ride more often / Viajaría con más frecuencia / Tôi sẽ đi nhiều hơn
   c  I would ride the same amount / Viajaría con la misma frecuencia / Tôi vẫn đi như cũ
   c  I would ride less often / Viajaría con menos frecuencia / Tôi sẽ đi ít hơn
   c I wouldn’t ride OCTA bus services / No utilizaría los servicios de autobuses de OCTA / Tôi sẽ không đi xe buýt của OCTA nữa

4.  What is your email address or phone number? (This information will only be used to contact you in case you win a prize)
      ¿Cuál es su dirección de correo electrónico o número de teléfono? (Esta información solo se utilizará para comunicarnos con usted en caso de que gane un premio)      
      Địa chỉ điện thư hoặc số điện thoại của quý vị là gì? (Thông tin này chỉ được dùng để liên lạc với quý vị nếu quý vị trúng thưởng)   

       _________________________________________________________________

Your feedback is very important. Please provide your comments below or online at OCbus.com/ConnectionsSurvey
Su opinión es muy importante. Escriba sus comentarios a continuación. OCbus.com/ConnectionsSurvey
Câu trả lời của quý vị rất quan trọng. Xin cho biết ý kiến bên dưới. OCbus.com/ConnectionsSurvey

SURVEY

Please write in the route you 
wish to comment on.
Escriba la ruta que desea 
comentar.
Viết tuyến xe mà quý vị muốn cho 
ý kiến.

Do you support the proposed 
changes of your route(s)?
¿Apoya los cambios propuestos en 
su(s) ruta(s)?
Quý vị có ủng hộ những thay đổi đề 
nghị cho (những) tuyến xe này hay 
không?

Please comment below why you support or do not 
support the proposed changes of your route(s).
Comente a continuación por qué apoya o no los cambios 
propuestos en su(s) ruta(s).
Xin cho biết ý kiến bên dưới tại sao quý vị ủng hộ hoặc không 
ủng hộ các thay đổi đề nghị cho (những) tuyến xe này.

 Route / Ruta / Tuyến # c  Yes / Sí / Có
c  No / No / Không
c  No opinion / Sin opinión /
       Không ý kiến

 Route / Ruta / Tuyến # c  Yes / Sí / Có
c  No / No / Không
c  No opinion / Sin opinión /
       Không ý kiến

 Route / Ruta / Tuyến # c  Yes / Sí / Có
c  No / No / Không
c  No opinion / Sin opinión /
       Không ý kiến

 Route / Ruta / Tuyến # c  Yes / Sí / Có
c  No / No / Không
c  No opinion / Sin opinión /
       Không ý kiến



Please cut here, fold and tape before m
ailing / Por favor corte aquí, doblar y sellar antes de enviar / Xin vui lòng cắt ở đây, gấp và băng trước khi gửi thư

fold here / doble aquí / gấp ở đây
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Translators and Accessibility
Spanish and Vietnamese translation services will be available at all 
community meetings. 

Any person with a disability who requires a modification or 
accommodation in order to participate in these meetings should 
contact the OCTA Clerk of the Board at (714) 560-5676 no less than 
two (2) business days prior to this meeting to enable OCTA to make 
reasonable arrangements to assure accessibility to these meetings. 

For more information or to comment online, visit OCbus.com/
Connections. If you would like to receive this information in other 
languages, please call (714) 636-RIDE.

Traductores y accesibilidad
Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán 
disponibles en todas las reuniones de la comunidad. 

Cualquier persona con una discapacidad que requiere una 
modificación o establecimiento, con el fin de participar en estas 
reuniones, debe comunicarse con el Secretario de la Junta del OCTA 
al (714) 560-5676 no menos de dos (2) días hábiles antes de esta 
reunión para permitir a que la OCTA haga arreglos razonables para 
asegurar la accesibilidad a estas reuniones. 

Para obtener más información o hacer comentarios en línea, visite 
OCbus.com/Connections. Si desea recibir esta información en un 
idioma que no sea Inglés, español o vietnamita, por favor llame al  
(714) 636-RIDE.

Các phiên dịch viên và Sự Tham gia của người    
khuyết tật
Các dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung  
cấp tại tất cả các cuộc họp cộng đồng. 

Bất kỳ người khuyết tật nào cần có những điều chỉnh hay tiện nghi 
cần thiết để tham dự các cuộc họp cần liên hệ Thư ký OCTA của Hội 
đồng theo số (714) 560-5676 ít nhất hai (2) ngày làm việc trước khi 
cuộc họp diễn ra để cho phép OCTA có sự bố trí hợp lý nhằm đảm 
bảo khả năng tham gia của người khuyết tật vào các cuộc họp này. 

Để biết thêm thông tin hay để góp ý kiến trực tuyến, mời quý vị truy 
cập vào trang OCbus.com/Connections. Nếu quý vị muốn nhận 
thông tin này bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha hay tiếng Việt, xin vui lòng gọi (714) 636-RIDE.

GET MORE INFORMATION 

Translators and Accessibility
Spanish and Vietnamese translation services will be 
available at all community meetings. 

Any person with a disability who requires a modification or 
accommodation in order to participate in these meetings 
should contact the OCTA Clerk of the Board at (714) 
560-5676 no less than two (2) business days prior to this 
meeting to enable OCTA to make reasonable arrangements 
to assure accessibility to these meetings. 

For more information or to comment online, visit OCbus.
com/BusPlan. If you would like to receive this information 
in 中文, 한국어, یسراف, or any other languages, please 
call (714) 636-RIDE.

Traductores y accesibilidad
Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán 

For more information on the Proposed Bus Service Plan, please 
visit OCbus.com/Connections or call (714) 636-RIDE. You can 
provide comments online or mail them to: OCTA, Attn: Marketing, 
Rm 722, 600 S. Main St., P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.

Para más información sobre plan propuesto para el servicio de 
autobuses, por favor visite OCbus.com/Connections o llame 
al (714) 636-RIDE. Puede proporcionar sus comentarios en línea 
o por correo a: OCTA, Attn: Marketing, Rm 722, 600S. Main St., 
P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.

Để biết thêm thông tin về Đề nghị kế hoạch dịch vụ xe buýt xin 
mời truy cập vào trang OCbus.com/Connections hay gọi điện thoại 
số (714) 636-RIDE. Quý vị có thể đóng góp ý kiến trực tuyến hoặc 
gửi thư về địa chỉ: OCTA, Attn: Marketing, Rm 722, 600 S. Main St., 
P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.
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	GO MOBILE!

	GO MOBILE!

	GO MOBILE!


	DOWNLOAD OUR APP TODAY.

	DOWNLOAD OUR APP TODAY.



	Plan, pay and ride OC Bus

	Plan, pay and ride OC Bus

	Plan, pay and ride OC Bus


	with the tap of a finger

	with the tap of a finger



	Figure
	Enjoy the convenience of having everything you

	Enjoy the convenience of having everything you

	Enjoy the convenience of having everything you

	need to ride OC Bus at your fingertips. The app

	works on most smartphones and can be found

	 
	at the App Store or Google Play.



	¡VAYA MÓVIL!

	¡VAYA MÓVIL!

	¡VAYA MÓVIL!


	DESCARGA NUESTRA

	DESCARGA NUESTRA


	APLICACIÓN HOY.

	APLICACIÓN HOY.



	Disfrute de la comodidad de tener todo lo que

	Disfrute de la comodidad de tener todo lo que

	Disfrute de la comodidad de tener todo lo que

	necesita para viajar en OC Bus al alcance de su

	mano. La aplicación funciona en la mayoría de

	 
	los teléfonos inteligentes y se puede encontrar

	 
	en App Store o Google Play.



	App available in Spanish and Vietnamese!

	App available in Spanish and Vietnamese!

	App available in Spanish and Vietnamese!


	Ahora disponible en español. / Hiện đã có bằng tiếng Việt.

	Ahora disponible en español. / Hiện đã có bằng tiếng Việt.



	Download and Register

	Download and Register

	Download and Register


	Follow these simple steps to

	Follow these simple steps to

	 
	go mobile!


	1. Download from the Apple or

	1. Download from the Apple or


	Google Play Store (look for the new

	Google Play Store (look for the new


	OC Bus App icon).

	OC Bus App icon).


	2. Follow on-screen prompts to

	2. Follow on-screen prompts to


	set up account.

	set up account.


	3. Use the same email address used for

	3. Use the same email address used for


	the current app for a smooth

	the current app for a smooth

	 
	transition.


	4. Register a debit or credit card.

	4. Register a debit or credit card.


	 
	 
	You’re now ready to ride with 
	the


	OC Bus App.

	OC Bus App.



	Descarga y registro

	Descarga y registro

	Descarga y registro


	¡Siga estos sencillos pasos para usar

	¡Siga estos sencillos pasos para usar

	 
	la aplicación móvil!


	1. Descárguela de la tienda de Apple

	1. Descárguela de la tienda de Apple

	 
	o Google Play Store (Busque

	 
	el ícono de la nueva aplicación

	 
	OC Bus).


	2. Siga las indicaciones que aparecen

	2. Siga las indicaciones que aparecen

	en pantalla para configurar la

	 
	cuenta.


	3. Para una transición sin problemas,

	3. Para una transición sin problemas,

	 
	use la misma dirección de correo

	 
	electrónico que utiliza para la

	 
	aplicación actual.


	4. Registre una tarjeta de débito o

	4. Registre una tarjeta de débito o

	 
	de crédito.


	Ya está listo para viajar con

	Ya está listo para viajar con

	 
	la aplicación OC Bus.



	Figure
	Quick pass purchasing

	Quick pass purchasing

	Quick pass purchasing


	in streamlined store.

	in streamlined store.


	Compra de pase rápido en

	Compra de pase rápido en

	una tienda optimizada.



	Convenient color�
	Convenient color�
	Convenient color�

	coded ticket center.

	coded ticket center.


	Conveniente centro

	Conveniente centro

	 
	de boletos codificados

	 
	por colores.
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	Figure
	Figure
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	Figure
	About the OC Bus App

	About the OC Bus App

	About the OC Bus App


	The OC Bus App takes full advantage of your

	The OC Bus App takes full advantage of your

	smartphone’s payment features, and lets you plan,


	pay and ride with ease.

	pay and ride with ease.


	Following are highlights of the key features:

	Following are highlights of the key features:


	• Bigger interface and pass organization

	• Bigger interface and pass organization


	• Flexible payment options

	• Flexible payment options


	• Ticket flexibility

	• Ticket flexibility


	Acerca de nuestra aplicación

	Acerca de nuestra aplicación


	La aplicación OC Bus aprovecha al máximo las

	La aplicación OC Bus aprovecha al máximo las

	características de pago de su teléfono y le permite

	planear, pagar y viajar con facilidad.


	Estas son algunas de las destacadas:

	Estas son algunas de las destacadas:


	• Interfaz más grande y mejor organización

	• Interfaz más grande y mejor organización


	de los pases

	de los pases


	• Opciones de pago flexible

	• Opciones de pago flexible


	• Flexibilidad en el manejo de los boletos

	• Flexibilidad en el manejo de los boletos



	Big activation screen

	Big activation screen

	Big activation screen

	for quick scanning.

	 
	Gran pantalla de


	activación para un

	activación para un

	escaneo rápido.



	Easy to identify

	Easy to identify

	Easy to identify


	passes by color.

	passes by color.


	Pases fáciles de

	Pases fáciles de

	 
	identificar por color.
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	Overview

	Overview

	Overview


	Community Meetings and Public Hearing

	Community Meetings and Public Hearing


	Proposed Service Changes

	Proposed Service Changes


	Routes 1 – 91

	Routes 1 – 91


	Routes 123 – 178

	Routes 123 – 178

	 
	Routes 206 –213


	Route 463

	Route 463


	Routes 529 – 560

	Routes 529 – 560


	Routes 701 – 794

	Routes 701 – 794


	Survey
	Survey


	OVERVIEW

	OVERVIEW

	OVERVIEW



	Reimagining a Better Transit System

	Reimagining a Better Transit System

	Reimagining a Better Transit System


	OCTA began the Making Better Connections Study in 2021 to reimagine OC Bus service to better meet the needs of Orange

	OCTA began the Making Better Connections Study in 2021 to reimagine OC Bus service to better meet the needs of Orange

	County. To date, the study has analyzed travel patterns, ridership trends, and public feedback on priorities and preferences.

	Based on the analysis, a proposed service plan has been developed with recommendations to align transit service with when

	and where people travel, add bus trips, and reduce transfer times between routes.



	Service

	Service

	Service


	Not Available

	Not Available



	Proposed

	Proposed

	Proposed


	Service Plan Impact

	Service Plan Impact



	Proposed Service Plan

	Proposed Service Plan

	Proposed Service Plan


	The Proposed Service Plan contains recommendations

	The Proposed Service Plan contains recommendations

	that will make OC Bus service more efficient. This booklet

	outlines a Proposed Service Plan that increases bus

	service on high ridership routes, reduces the wait time to

	catch a bus, and simplifies route structures.


	Please take the time to review the Proposed Service Plan

	Please take the time to review the Proposed Service Plan

	and check out whether your trip will be affected by the

	proposed changes at OCbus.com/ConnectionsPlanner.



	Figure
	88%

	88%

	88%


	More Improved Service

	More Improved Service



	No

	No

	No


	Change

	Change



	11%

	11%

	11%


	No Change

	No Change



	More Improved

	More Improved

	More Improved


	Service

	Service



	<1%

	<1%

	<1%


	Service Not Available

	Service Not Available



	IMPROVED WEEKDAY FREQUENCY 
	IMPROVED WEEKDAY FREQUENCY 
	IMPROVED WEEKDAY FREQUENCY 
	on routes 1, 25, 30, 33,

	35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 72, 79, 86, 87,

	89, 90, 123, 143, 167, 178, 543, and 560 will aid connections.


	WEEKDAY SERVICE HOURS WILL BE EXPANDED 
	WEEKDAY SERVICE HOURS WILL BE EXPANDED 
	on routes

	25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64, 66, 70, 72, 79, 83, 87, 90,

	91, 123, 167, 178, 543, and 560 to offer greater flexibility.


	MORE WEEKEND SERVICE 
	MORE WEEKEND SERVICE 
	may take place on routes 1, 25,

	26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59,

	60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129, 143, and 167.


	ROUTE ALIGNMENT CHANGES 
	ROUTE ALIGNMENT CHANGES 
	may take place on routes 25,

	26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60, 66, 71, 72, 79, 83,

	86, 87, 89, 90, 123, 129, 143, 167, 177, 178, and 560.


	DUE TO LOW RIDERSHIP
	DUE TO LOW RIDERSHIP
	, routes 76, 82, 153, 206, 213, 463,

	701, 721, and 794 are proposed to be discontinued.


	IN ADDITION, TWO NEW ROUTES, ROUTE 164 AND

	IN ADDITION, TWO NEW ROUTES, ROUTE 164 AND

	BRAVO! 553 WILL BE ADDED. 
	Route 164 is a new weekday

	service route from the Tustin Metrolink Station to Irvine

	Spectrum and provides new connections to the surrounding

	areas. The New Bravo! 553 service on Main Street is scheduled

	for early implementation in October 2022.


	NO CHANGES 
	NO CHANGES 
	will be made on routes 85, 150, 453, 472, 473,

	480, and 862.



	Your comments will be carefully reviewed and considered as a final proposal is developed. Contingent on the final

	Your comments will be carefully reviewed and considered as a final proposal is developed. Contingent on the final

	Your comments will be carefully reviewed and considered as a final proposal is developed. Contingent on the final

	approval of OCTA’s Board of Directors, the plan will be implemented beginning in early 2023.


	INFORMACIÓN GENERAL

	INFORMACIÓN GENERAL

	INFORMACIÓN GENERAL



	Reimaginando un mejor sistema de transporte

	Reimaginando un mejor sistema de transporte

	Reimaginando un mejor sistema de transporte


	OCTA comenzó el estudio sobre la mejora de las conexiones (Making Better Connections) en 2021 para reimaginar el servicio de

	OCTA comenzó el estudio sobre la mejora de las conexiones (Making Better Connections) en 2021 para reimaginar el servicio de

	OC Bus con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades del condado de Orange. Hasta la fecha, el estudio ha analizado los

	patrones de viaje, las tendencias de los pasajeros y los comentarios del público sobre sus prioridades y preferencias. En función

	de este análisis, se ha desarrollado una propuesta de plan de servicio con recomendaciones para alinear el servicio de transporte

	con los momentos y hacia dónde viaja la gente, agregar rutas de autobuses y reducir los tiempos de transferencia entre las rutas.



	Ningún servicio

	Ningún servicio

	Ningún servicio

	disponible



	Propuesta de plan de servicios

	Propuesta de plan de servicios

	Propuesta de plan de servicios


	La propuesta de plan de servicios contiene recomendaciones

	La propuesta de plan de servicios contiene recomendaciones

	que harán que el servicio de OC Bus sea más eficiente. Este

	informe esboza un proyecto de plan de servicio que aumenta

	los autobuses en las rutas de alto número de pasajeros, reduce

	el tiempo de espera para tomar un autobús y simplifica las

	estructuras de las rutas.


	Tómese el tiempo para revisar el proyecto de plan de servicio

	Tómese el tiempo para revisar el proyecto de plan de servicio

	y vea cómo se verán afectados sus traslados por los cambios

	propuestos y luego háganos saber lo que piensa completando

	la encuesta en OCbus.com/ConnectionsPlanner.



	Impacto de la propuesta

	Impacto de la propuesta

	Impacto de la propuesta

	de plan de servicios



	Figure
	Sin

	Sin

	Sin


	cambios

	cambios



	88%

	88%

	88%


	Mejor servicio

	Mejor servicio



	11%

	11%

	11%


	Sin cambios

	Sin cambios



	Mejor servicio

	Mejor servicio

	Mejor servicio



	<1%

	<1%

	<1%


	Ningún servicio disponible

	Ningún servicio disponible



	More

	More

	More


	Service

	Service



	FRECUENCIA MEJORADA ENTRE SEMANA 
	FRECUENCIA MEJORADA ENTRE SEMANA 
	FRECUENCIA MEJORADA ENTRE SEMANA 
	en las rutas 1,


	25, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 72,

	25, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 72,

	79, 86, 87, 89, 90, 123, 143, 167, 178, 543 y 560 ayudará a


	las conexiones.

	las conexiones.


	SE AUMENTARÁN LAS HORAS DE SERVICIO ENTRE

	SE AUMENTARÁN LAS HORAS DE SERVICIO ENTRE


	SEMANA 
	SEMANA 
	en las rutas 25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64, 66, 70,

	72, 79, 83, 87, 90, 91, 123, 167, 178, 543 y 560 para ofrecer una

	mayor flexibilidad.


	SE OFRECERÁ MÁS SERVICIOS DE FIN DE SEMANA 
	SE OFRECERÁ MÁS SERVICIOS DE FIN DE SEMANA 
	en las

	rutas 1, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54, 55,

	56, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129, 143

	y 167.


	ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN

	ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LA ALINEACIÓN

	 
	de rutas en las rutas 25, 26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60,

	66, 71, 72, 79, 83, 86, 87, 89, 90, 123, 129, 143, 167, 177, 178 y 560.


	DEBIDO AL ESCASO NÚMERO DE VIAJEROS, SE PROPONE LA

	DEBIDO AL ESCASO NÚMERO DE VIAJEROS, SE PROPONE LA

	ELIMINACIÓN 
	de las rutas 76, 82, 153, 206, 213, 463, 701, 721 y 794.


	ADEMÁS, SE AGREGARÁN DOS NUEVAS RUTAS, LA 164 Y

	ADEMÁS, SE AGREGARÁN DOS NUEVAS RUTAS, LA 164 Y


	¡BRAVO! 553. 
	¡BRAVO! 553. 
	La ruta 164 es una nueva ruta de servicio entre

	semana desde la estación de Metrolink de Tustin hasta Irvine

	Spectrum que proporciona nuevas conexiones con las áreas

	circundantes. El nuevo servicio ¡Bravo! 553 de Main Street está

	programado para su implementación rápida en octubre del 2022.


	NO SE REALIZARÁN CAMBIOS 
	NO SE REALIZARÁN CAMBIOS 
	en las rutas 85, 150, 453, 472, 473,

	480 y 862.



	Sus comentarios serán cuidadosamente revisados y considerados a medida que se desarrolle una propuesta final.

	Sus comentarios serán cuidadosamente revisados y considerados a medida que se desarrolle una propuesta final.

	Sus comentarios serán cuidadosamente revisados y considerados a medida que se desarrolle una propuesta final.

	Dependiendo de la aprobación final de la Junta Directiva de OCTA, el plan se implementará a principios del 2023.


	TỔNG QUÁT

	TỔNG QUÁT

	TỔNG QUÁT



	Điều Chỉnh Hệ Thống Chuyên Chở Tốt Hơn

	Điều Chỉnh Hệ Thống Chuyên Chở Tốt Hơn

	Điều Chỉnh Hệ Thống Chuyên Chở Tốt Hơn


	OCTA đã thực hiện Nghiên Cứu Cách Kết Nối Tốt Hơn năm 2021 để điều chỉnh dịch vụ xe buýt OC và đáp ứng tốt hơn nhu cầu

	OCTA đã thực hiện Nghiên Cứu Cách Kết Nối Tốt Hơn năm 2021 để điều chỉnh dịch vụ xe buýt OC và đáp ứng tốt hơn nhu cầu

	đi lại tại Quận Cam. Cho đến nay, nghiên cứu đã phân tích các mô hình đi lại, xu hướng hành khách và ý kiến của công chúng

	về ưu tiên và sở thích. Dựa trên phân tích, chúng tôi đã đưa ra một chương trình dịch vụ đề nghị với các khuyến cáo điều chỉnh

	dịch vụ chuyên chở về thời gian và địa điểm, thêm các chuyến xe buýt và giảm thời gian chuyển xe giữa các tuyến.



	Không có tùy

	Không có tùy

	Không có tùy


	chọn nào

	chọn nào



	Tác Động của Chương

	Tác Động của Chương

	Tác Động của Chương

	Trình Dịch Vụ Đề Nghị



	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị

	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị

	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị


	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị bao gồm các khuyến cáo

	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị bao gồm các khuyến cáo

	cho Dịch Vụ Xe Buýt OC hiệu quả hơn. Báo cáo này nêu

	ra Chương Trình Dịch Vụ Dự Thảo để tăng cường dịch vụ

	xe buýt trên các tuyến đường có lượng hành khách cao,

	giảm thời gian chờ xe buýt và làm đơn giản lộ trình.


	Vui lòng dành thời gian để xem lại gói dịch vụ dự thảo

	Vui lòng dành thời gian để xem lại gói dịch vụ dự thảo

	và kiểm tra xem liệu chuyến đi của bạn có bị ảnh


	hưởng bởi những thay đổi được đề xuất hay không tại

	hưởng bởi những thay đổi được đề xuất hay không tại

	OCbus.com/ConnectionsPlanner.



	Figure
	Không

	Không

	Không


	thay

	thay


	đổi

	đổi



	88%

	88%

	88%


	Nhiều dịch vụ hơn

	Nhiều dịch vụ hơn



	11%

	11%

	11%


	Không thay đổi

	Không thay đổi



	Nhiều dịch vụ hơn

	Nhiều dịch vụ hơn

	Nhiều dịch vụ hơn



	<1%

	<1%

	<1%


	Không có tùy chọn nào

	Không có tùy chọn nào



	TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN

	TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN

	TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRÊN

	 
	tuyến 1, 25, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 66,

	70, 71, 72, 79, 86, 89, 90, 123, 143, 167, 178, 543, 560 sẽ dễ

	dàng bắt các chuyến xe khác.


	TĂNG THỜI GIAN PHỤC VỤ VÀO NHỮNG NGÀY TRONG

	TĂNG THỜI GIAN PHỤC VỤ VÀO NHỮNG NGÀY TRONG

	TUẦN CHO CÁC 
	tuyến 25, 30, 33, 35, 38, 42, 47, 54, 56, 64,

	66, 70, 72, 79, 83, 87, 90, 91, 123, 167, 178, 543, 560 để uyển

	chuyển hơn.


	SẼ PHỤC THÊM VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN CHO CÁC

	SẼ PHỤC THÊM VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN CHO CÁC

	 
	tuyến 1, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 54,

	55, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 72, 79, 83, 86, 89, 90, 91, 129,

	143, 167.


	CÓ THỂ THAY ĐỔI LỘ TRÌNH CHO CÁC 
	CÓ THỂ THAY ĐỔI LỘ TRÌNH CHO CÁC 
	tuyến 25, 26, 29, 35,

	37, 38, 42, 43, 46, 47, 53, 59, 60, 66, 71, 72, 79, 83, 86, 87, 89,

	90, 123, 129, 143, 167, 177, 178, và 560.


	DO CÓ LƯỢNG HÀNH KHÁCH THẤP
	DO CÓ LƯỢNG HÀNH KHÁCH THẤP
	, nên đề nghị ngưng

	hoạt động các tuyến 76, 82, 153, 206, 213, 463, 701, 721, 794.


	THÊM VÀO HAI TUYẾN MỚI LÀ TUYẾN 164 VÀ BRAVO! 553.

	THÊM VÀO HAI TUYẾN MỚI LÀ TUYẾN 164 VÀ BRAVO! 553.

	Tuyến 164 là tuyến dịch vụ mới vào những ngày trong tuần

	từ Trạm Metrolink Tustin đến Irvine Spectrum và có thêm

	các chuyến xe khác đến những khu vực xung quanh. Tuyến

	mới Bravo! 553 trên Main Street dự kiến sẽ có sớm vào tháng

	Mười, 2022.


	KHÔNG CÓ THAY ĐỔI TRÊN CÁC 
	KHÔNG CÓ THAY ĐỔI TRÊN CÁC 
	tuyến 85, 150, 453, 472,

	473, 480, 862



	Các thay đổi về dịch vụ đã được Ban Giám Đốc phê duyệt trong chương trình dịch vụ sau cùng sẽ được thực hiện ngay

	Các thay đổi về dịch vụ đã được Ban Giám Đốc phê duyệt trong chương trình dịch vụ sau cùng sẽ được thực hiện ngay

	Các thay đổi về dịch vụ đã được Ban Giám Đốc phê duyệt trong chương trình dịch vụ sau cùng sẽ được thực hiện ngay

	khi thay đổi dịch vụ vào tháng Hai, 2023, trừ Bravo! 553. Trong tập tài liệu này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về

	các thay đổi đề nghị cho từng tuyến đường. Chúng tôi rất mong dụng cụ bảo vệ ý kiến của quý vị quý vị.


	Community Meetings & Public Hearing

	Community Meetings & Public Hearing

	Community Meetings & Public Hearing


	Reuniones comunitarias y audiencia públicas / Họp cộng đồng và điều trần công chúng

	Reuniones comunitarias y audiencia públicas / Họp cộng đồng và điều trần công chúng



	Su opinión es muy importante para

	Su opinión es muy importante para

	Su opinión es muy importante para

	nosotros. Sus comentarios serán

	cuidadosamente revisados y


	considerados mientras se desarrolla

	considerados mientras se desarrolla

	una propuesta final. Dependiendo


	de la aprobación final de la Junta

	de la aprobación final de la Junta

	Directiva de OCTA, el plan será

	implementado a partir de principios

	del 2023.



	Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan

	Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan

	Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan

	trọng đối với chúng tôi. Nhận xét của

	quý vị sẽ được ghi nhận và cứu xét cẩn

	thận trong tiến trình đưa ra đề nghị sau

	cùng. Tùy theo sự chấp thuận tối hậu

	của Hội đồng quản trị OCTA, chương

	trình này sẽ được thực hiện vào tháng 2,

	2023 đổi dịch. Duyệt lại các đề nghị thay

	đổi trong tập sách này và san sẻ ý kiến

	của quý vị trên thẻ ý kiến đính kèm, tại

	buổi họp trực tiếp hoặc công khai, hoặc

	trên mạng lưới của chúng tôi.



	Your feedback is very important to

	Your feedback is very important to

	Your feedback is very important to

	us. Your comments will be carefully

	reviewed and considered as a final

	proposal is developed. Contingent on

	the final approval of OCTA’s Board of

	Directors, the plan will be implemented

	beginning in early 2023. Please review

	the proposed changes in this booklet

	and share your thoughts on the

	attached comment card, at one of our

	in-person or virtual public meetings,

	or on our website.



	Community Meetings 
	Community Meetings 
	Community Meetings 


	Reuniones comunitarias 
	Reuniones comunitarias 
	Reuniones comunitarias 


	Các buổi họp cộng đồng

	Các buổi họp cộng đồng

	Các buổi họp cộng đồng



	Tuesday, June 14, 2022

	Tuesday, June 14, 2022

	Tuesday, June 14, 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	Laguna Hills Community Center

	Laguna Hills Community Center

	Heritage Room


	25555 Alicia Parkway

	25555 Alicia Parkway


	Laguna Hills, CA 92653

	Laguna Hills, CA 92653


	Served by bus routes 87, 91

	Served by bus routes 87, 91



	14 de junio del 2022

	14 de junio del 2022

	14 de junio del 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	Laguna Hills Community Center

	Laguna Hills Community Center

	Heritage Room


	25555 Alicia Parkway

	25555 Alicia Parkway


	Laguna Hills, CA 92653

	Laguna Hills, CA 92653


	Atendida por las rutas de autobús 87, 91

	Atendida por las rutas de autobús 87, 91



	14/06/2022

	14/06/2022

	14/06/2022


	6:00 tối

	6:00 tối


	Laguna Hills Community Center

	Laguna Hills Community Center

	Phòng Heritage Room


	25555 Alicia Parkway

	25555 Alicia Parkway


	Laguna Hills, CA 92653

	Laguna Hills, CA 92653


	Dùng các tuyến xe buýt 87, 91

	Dùng các tuyến xe buýt 87, 91



	Wednesday, June 15, 2022

	Wednesday, June 15, 2022

	Wednesday, June 15, 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	By computer: OCbus.com/Connections

	By computer: OCbus.com/Connections


	By phone: +1 669 900 6833

	By phone: +1 669 900 6833


	Meeting ID: 886 0055 2644

	Meeting ID: 886 0055 2644


	Spanish translation service available

	Spanish translation service available



	15 de junio del 2022

	15 de junio del 2022

	15 de junio del 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	Por computadora: OCbus.com/Connections

	Por computadora: OCbus.com/Connections


	Por teléfono: +1 669 900 6833

	Por teléfono: +1 669 900 6833


	ID de la reunión: 886 0055 2644

	ID de la reunión: 886 0055 2644


	Se cuenta con servicio de traducción al español

	Se cuenta con servicio de traducción al español



	15/06/2022

	15/06/2022

	15/06/2022


	6:00 tối

	6:00 tối


	Bằng máy vi tính: OCbus.com/Connections

	Bằng máy vi tính: OCbus.com/Connections


	Điện thoại: +1 669 900 6833

	Điện thoại: +1 669 900 6833


	ID cuộc họp: 886 0055 2644

	ID cuộc họp: 886 0055 2644


	Có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha

	Có dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha



	Thursday, June 16, 2022

	Thursday, June 16, 2022

	Thursday, June 16, 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	Santa Ana Senior Center

	Santa Ana Senior Center


	Hibiscus Room

	Hibiscus Room


	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701


	Served by bus routes 53, 55, 64, 83, 150, 862

	Served by bus routes 53, 55, 64, 83, 150, 862



	16 de junio del 2022

	16 de junio del 2022

	16 de junio del 2022


	6:00 pm

	6:00 pm


	Santa Ana Senior Center - Hibiscus Room

	Santa Ana Senior Center - Hibiscus Room


	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701


	Atendida por las rutas de autobús 53, 55, 64,

	Atendida por las rutas de autobús 53, 55, 64,

	83, 150, 862



	15/06/2022

	15/06/2022

	15/06/2022


	6:00 tối

	6:00 tối


	Santa Ana Senior Center

	Santa Ana Senior Center


	Phòng Hibiscus Room

	Phòng Hibiscus Room


	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701

	424 W. 3rd St., Santa Ana, CA 92701


	Dùng các tuyến xe buýt 53, 55, 64, 
	Dùng các tuyến xe buýt 53, 55, 64, 
	83, 150, 862



	Public Hearing

	Public Hearing

	Public Hearing



	Điều trần công chúng
	Điều trần công chúng
	Điều trần công chúng


	Audiencia pública

	Audiencia pública

	Audiencia pública



	Monday, July 25, 2022

	Monday, July 25, 2022

	Monday, July 25, 2022


	9:00 am

	9:00 am


	OCTA Headquarters - Board Room

	OCTA Headquarters - Board Room

	(Conference Room 07-08)


	550 South Main St.

	550 South Main St.


	Orange, CA 92863

	Orange, CA 92863


	Served by bus routes 53, 56, 83

	Served by bus routes 53, 56, 83



	25/07/2022

	25/07/2022

	25/07/2022


	9 giờ sáng

	9 giờ sáng


	Trụ sở của OCTA - Phòng họp Hội

	Trụ sở của OCTA - Phòng họp Hội

	đồng quản trị


	(Phòng họp Conference Room 07-08)

	(Phòng họp Conference Room 07-08)


	550 South Main St., Orange, CA 92863

	550 South Main St., Orange, CA 92863


	Dùng các tuyến xe buýt 53, 56, 83

	Dùng các tuyến xe buýt 53, 56, 83



	25 de julio del 2022

	25 de julio del 2022

	25 de julio del 2022


	9:00 am

	9:00 am


	Sede de OCTA - Sala de la Junta

	Sede de OCTA - Sala de la Junta


	(sala de conferencias 07-08)

	(sala de conferencias 07-08)


	550 South Main St.

	550 South Main St.


	Orange, CA 92863

	Orange, CA 92863


	Atendida por las rutas de autobús 53, 56, 83

	Atendida por las rutas de autobús 53, 56, 83



	Proposed

	Proposed

	Proposed


	Service Changes

	Service Changes


	Propuesta de plan de servicios

	Propuesta de plan de servicios


	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị

	Chương Trình Dịch Vụ Đề Nghị


	Summaries of route changes are included. For details on

	Summaries of route changes are included. For details on


	whether your trip will be affected by the proposed changes,

	whether your trip will be affected by the proposed changes,


	go to OCbus.com/ConnectionsPlanner.

	go to OCbus.com/ConnectionsPlanner.


	Se incluyen sumarios de los cambios de ruta. Para obtener

	Se incluyen sumarios de los cambios de ruta. Para obtener


	detalles sobre si su viaje se verá afectado por los cambios

	detalles sobre si su viaje se verá afectado por los cambios


	propuestos, visite OCbus.com/ConnectionsPlanner.

	propuestos, visite OCbus.com/ConnectionsPlanner.


	Tóm tắt các thay đổi tuyến đường được bao gồm. Để biết

	Tóm tắt các thay đổi tuyến đường được bao gồm. Để biết


	chi tiết về việc liệu chuyến đi của bạn có bị ảnh hưởng

	chi tiết về việc liệu chuyến đi của bạn có bị ảnh hưởng


	bởi những thay đổi được đề xuất hay không, hãy truy cập

	bởi những thay đổi được đề xuất hay không, hãy truy cập


	OCbus.com/ConnectionsPlanner.
	OCbus.com/ConnectionsPlanner.


	8

	8

	8



	Route 1

	Route 1

	Route 1


	Long Beach to San Clemente

	via Pacific Coast Hwy

	via Pacific Coast Hwy



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde los fines de

	Servicio más tarde los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Later service on weekends

	Later service on weekends



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	4am - 8pm 
	4am - 8pm 
	4am - 8pm 


	30* 
	30* 
	30* 


	4am - 8pm

	4am - 8pm

	4am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	5am - 7pm 
	5am - 7pm 
	5am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	5am - 7pm 
	5am - 7pm 
	5am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 25

	Route 25

	Route 25


	Fullerton to Huntington Beach

	via Knott Ave / Goldenwest St

	via Knott Ave / Goldenwest St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua

	Chỉ định đến Fullerton Park và đi qua

	Orangethorpe Ave khi ngừng dịch vụ

	trái hướng trên Artesia Blvd đến Ga

	Metrolink Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngày



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realinear a Fullerton Park and Ride a

	Realinear a Fullerton Park and Ride a

	través de Orangethorpe Ave sin servicio

	fuera de dirección en Artesia Blvd hasta la

	estación Buena Park Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realign to Fullerton Park and Ride via

	Realign to Fullerton Park and Ride via

	Orangethorpe Ave with discontinuation

	of out-of-direction service on Artesia

	Blvd to the Buena Park Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	55 
	55 
	55 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	65 
	65 
	65 


	7am - 7pm 
	7am - 7pm 
	7am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	65 
	65 
	65 


	7am - 7pm 
	7am - 7pm 
	7am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 26

	Route 26

	Route 26


	Fullerton to Yorba Linda

	via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave

	via Commonwealth Ave / Yorba Linda Ave



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Travel via Placentia Ave and

	Travel via Placentia Ave and

	Nutwood Ave instead of Bradford

	Ave and Chapman Ave



	• 
	• 
	• 

	Extend from Fullerton Park and

	Extend from Fullerton Park and

	Ride to Buena Park Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends
	Expand service hours on weekends




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đi qua Placentia Ave và Nutwood

	Đi qua Placentia Ave và Nutwood

	Ave thay vì Bradford Ave và

	Chapman Ave



	• 
	• 
	• 

	Kéo dài từ Fullerton Park và đi đến

	Kéo dài từ Fullerton Park và đi đến

	Trạm Metrolink Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Viajar por Placentia Ave y Nutwood

	Viajar por Placentia Ave y Nutwood

	Ave en lugar de Bradford Ave y

	Chapman Ave



	• 
	• 
	• 

	Extenderse desde Fullerton Park

	Extenderse desde Fullerton Park

	and Ride hasta la estación Buena

	Park Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm 
	5am - 10pm 
	5am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	7am - 6pm 
	7am - 6pm 
	7am - 6pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	7am - 6pm 
	7am - 6pm 
	7am - 6pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 29

	Route 29

	Route 29


	La Habra to Huntington Beach

	via Beach Blvd

	via Beach Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Không đi đến Trung Tâm Chuyên Chở

	Không đi đến Trung Tâm Chuyên Chở

	Golden West



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink

	Điểm cuối mới tại Trạm Metrolink

	Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach Blvd,

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach Blvd,

	hãy xem tuyến đường 529





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Sin servicio al Golden West

	Sin servicio al Golden West

	Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en la estación

	Nuevo final de ruta en la estación

	Buena Park Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre semana

	Servicio menos frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Beach Blvd,

	Para servicio adicional en Beach Blvd,

	consulte la ruta 529





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	No service to Golden West

	No service to Golden West

	Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	New end of route at Buena Park

	New end of route at Buena Park

	Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Beach Blvd,

	For additional service on Beach Blvd,

	see Route 529





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	20 
	20 
	20 


	5am - 11pm 
	5am - 11pm 
	5am - 11pm 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 30

	Route 30

	Route 30


	Cerritos to Anaheim

	via Orangethorpe Ave

	via Orangethorpe Ave



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes
	No alignment changes




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 33

	Route 33

	Route 33


	Fullerton to Huntington Beach

	via Magnolia St

	via Magnolia St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los

	Servicio más frecuente todos los

	días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	40 
	40 
	40 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	75 
	75 
	75 


	7am - 6pm 
	7am - 6pm 
	7am - 6pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	75 
	75 
	75 


	7am - 6pm 
	7am - 6pm 
	7am - 6pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 35

	Route 35

	Route 35


	Fullerton to Costa Mesa

	via Brookhurst St

	via Brookhurst St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realign to Fullerton Park and

	Realign to Fullerton Park and

	Ride via Orangethorpe Ave with

	discontinuation of out-of-direction

	service on Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day
	Expand service hours every day




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Chỉ định đến Fullerton Park và

	Chỉ định đến Fullerton Park và

	đi qua Orangethorpe Ave khi

	ngừng dịch vụ trái hướng trên

	Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Realinear a Fullerton Park and

	Realinear a Fullerton Park and

	Ride a través de Orangethorpe Ave

	sin servicio fuera de dirección en

	Commonwealth Ave



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	40 
	40 
	40 


	4am - 8pm 
	4am - 8pm 
	4am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	55 
	55 
	55 


	4am - 7pm 
	4am - 7pm 
	4am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	55 
	55 
	55 


	5am - 7pm 
	5am - 7pm 
	5am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 37

	Route 37

	Route 37


	La Habra to Fountain Valley

	via Euclid Ave

	via Euclid Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn từ Euclid Ave và

	Ngưng đi qua đoạn từ Euclid Ave và

	Commonwealth Ave đến La Habra



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới tại Trung Tâm Chuyên

	Điểm cuối mới tại Trung Tâm Chuyên

	Chở Fullerton (Fullerton Transportation

	Center, hay FTC) qua Commonwealth

	Ave; Tuyến 143 sẽ đi qua đoạn từ

	Lambert Rd đến Whittier Bl



	• 
	• 
	• 

	Ngưng phục vụ trên Ellis Ave

	Ngưng phục vụ trên Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Euclid

	Descontinuar el segmento desde Euclid

	Ave y Commonwealth Ave hasta La Habra



	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en Fullerton

	Nuevo final de ruta en Fullerton

	Transportation Center (FTC) a través de

	Commonwealth Ave; el segmento de

	Lambert Rd a Whittier Bl será cubierto

	por la Ruta 143



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio en Ellis Ave

	Descontinuar el servicio en Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los fines

	Aumentar las horas de servicio los fines

	de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Euclid Ave

	Discontinue segment from Euclid Ave

	and Commonwealth Ave to La Habra



	• 
	• 
	• 

	New end of route at Fullerton

	New end of route at Fullerton

	Transportation Center (FTC) via

	Commonwealth Ave; segment from

	Lambert Rd to Whittier Bl will be

	covered by Route 143



	• 
	• 
	• 

	Discontinue service on Ellis Ave

	Discontinue service on Ellis Ave



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm

	4am - 9pm

	4am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 38

	Route 38

	Route 38


	Lakewood to Anaheim Hills

	via Del Amo Blvd / La Palma Ave

	via Del Amo Blvd / La Palma Ave



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los

	Kéo dài tuyến đường đến Trung Tâm Los

	Cerritos



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont

	Điểm cuối mới ở phía đông tại Fairmont

	Blvd và La Palma Ave

	 


	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Anaheim

	Hills Festiva
	l



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta Los Cerritos Center

	Extender la ruta hasta Los Cerritos Center



	• 
	• 
	• 

	Nuevo extremo oriental de la ruta en

	Nuevo extremo oriental de la ruta en

	Fairmont Blvd y La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento hasta Anaheim

	Descontinuar el segmento hasta Anaheim

	Hills Festival



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los días

	Servicio más tarde todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Los Cerritos Center

	Extend route to Los Cerritos Center



	• 
	• 
	• 

	New eastern end of route at

	New eastern end of route at

	Fairmont Blvd and La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment to Anaheim

	Discontinue segment to Anaheim

	Hills Festival



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	20* 
	20* 
	20* 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	50 
	50 
	50 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	50 
	50 
	50 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 42

	Route 42

	Route 42


	Seal Beach to Orange

	via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave

	via Seal Beach Blvd / Los Alamitos Blvd / Lincoln Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal

	Ngưng đi qua đoạn đường đến Seal

	Beach. Có thể đi tuyến 46



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại

	Tất cả các chuyến kết thúc tại

	Carson St và Norwalk Blvd ở

	Hawaiian Gardens



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento a Seal

	Descontinuar el segmento a Seal

	Beach; La ruta 46 es una opción



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan

	Todos los trayectos terminan

	en Carson St y Norwalk Blvd en

	Hawaiian Gardens



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los días

	Servicio más tarde todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment to Seal

	Discontinue segment to Seal

	Beach; Route 46 is an option



	• 
	• 
	• 

	All trips end at Carson St and

	All trips end at Carson St and

	Norwalk Blvd in Hawaiian Gardens



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 43

	Route 43

	Route 43


	Fullerton to Costa Mesa

	via Harbor Blvd

	via Harbor Blvd



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường phía

	Ngưng đi qua đoạn đường phía

	bắc đến Trung Tâm Chuyên Chở

	Fullerton (FTC)



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC

	Tất cả các chuyến kết thúc tại FTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor

	Blvd, hãy xem tuyến đường 543





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento al norte

	Descontinuar el segmento al norte

	del Fullerton Transportation Center

	(FTC)



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en el

	Todos los trayectos terminan en el

	FTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Harbor

	Para servicio adicional en Harbor

	Blvd, consulte la ruta 543





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment north of

	Discontinue segment north of

	Fullerton Transportation Center

	(FTC)



	• 
	• 
	• 

	All trips end at FTC

	All trips end at FTC



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Harbor

	For additional service on Harbor

	Blvd, see Route 543




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	25 
	25 
	25 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	25 
	25 
	25 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 46

	Route 46

	Route 46


	Long Beach to Orange

	via Ball Rd / Taft Ave

	via Ball Rd / Taft Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua

	Kéo dài tuyến đường đến Seal Beach qua

	Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange

	Xe chạy mỗi 30 phút, từ Village at Orange

	đến Norwalk Bl và Los Alamitos Bl và mỗi

	60 phút từ Norwalk Bl và Los Alamitos Bl

	đến Seal Beach



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta a Seal Beach por

	Extender la ruta a Seal Beach por

	Norwalk Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 30 minutos desde Village at

	Operar cada 30 minutos desde Village at

	Orange hasta Norwalk Bl y Los Alamitos

	Bl y cada 60 minutos desde Norwalk Bl y

	Los Alamitos Bl hasta Seal Beach



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los fines

	Aumentar las horas de servicio los fines

	de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Seal Beach via Norwalk

	Extend route to Seal Beach via Norwalk

	Blvd/Los Alamitos Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operate every 30 minutes from the

	Operate every 30 minutes from the

	Village at Orange to Norwalk Bl and

	Los Alamitos Bl and 60 minutes from

	Norwalk Bl and Los Alamitos Bl to Seal

	Beach



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 10pm 
	5am - 10pm 
	5am - 10pm 


	30 short 
	30 short 
	30 short 

	60 long 
	60 long 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	55 
	55 
	55 


	6am - 10pm 
	6am - 10pm 
	6am - 10pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	55 
	55 
	55 


	6am - 10pm 
	6am - 10pm 
	6am - 10pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 47

	Route 47

	Route 47


	Fullerton to Balboa

	via Anaheim Blvd / Fairview St

	via Anaheim Blvd / Fairview St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment south of

	Discontinue segment south of

	Newport Blvd and 23rd St; all trips

	end at Newport Blvd and 23rd St



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment on Victoria

	Discontinue segment on Victoria

	St; all trips travel on Wilson St



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day
	Later service every day




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường phía nam

	Ngưng đi qua đoạn đường phía nam

	đến Newport Blvd và 23rd St; Tất cả các

	chuyến kết thúc tại Newport Blvd và

	23rd St



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St;

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Victoria St;

	Tất cả các chuyến đều đi qua Wilson St



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento al sur de

	Descontinuar el segmento al sur de

	Newport Blvd y 23rd St; Todos los

	trayectos terminan en Newport Blvd y

	23rd St



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento en Victoria St;

	Descontinuar el segmento en Victoria St;

	Todos los trayectos van por Wilson St



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	20 
	20 
	20 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	20 
	20 
	20 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 50

	Route 50

	Route 50


	Long Beach to Orange

	via Katella Ave

	via Katella Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los

	Servicio más frecuente todos los

	días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	40 
	40 
	40 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	40 
	40 
	40 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	30 
	30 
	30 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 53

	Route 53

	Route 53


	Anaheim to Irvine

	via Main St

	via Main St



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới tại khu South Coast Plaza

	Điểm cuối mới tại khu South Coast Plaza



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Main St và

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Main St và

	MacArthur Blvd đến Irvine



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 53X; new Bravo! đi qua

	Ngưng dịch vụ 53X; new Bravo! đi qua

	Main Street dự kiến phục vụ kể từ tháng

	Mười, 2022



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau tất cả các ngày

	Dịch vụ sau tất cả các ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en el área de South

	Nuevo final de ruta en el área de South

	Coast Plaza



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Main St

	Descontinuar el segmento desde Main St

	y MacArthur Blvd hasta Irvine



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio ruta 53X;

	Descontinuar el servicio ruta 53X;

	¡nuevo Bravo! servicio en Main Street

	programado para su implementación en

	octubre de 2022



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at South Coast Plaza

	New end of route at South Coast Plaza

	area



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Main St and

	Discontinue segment from Main St and

	MacArthur Blvd to Irvine



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 53X service; new

	Discontinue Route 53X service; new

	Bravo! service on Main Street scheduled

	for implementation October 2022



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	12 
	12 
	12 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	10* 
	10* 
	10* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 
	15 
	15 


	5am - 11pm 
	5am - 11pm 
	5am - 11pm 


	15 
	15 
	15 


	5am - 12am

	5am - 12am

	5am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 
	15 
	15 


	5am - 11pm 
	5am - 11pm 
	5am - 11pm 


	15 
	15 
	15 


	5am - 12am

	5am - 12am

	5am - 12am







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 54

	Route 54

	Route 54


	Garden Grove to Orange

	via Chapman Ave

	via Chapman Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	20* 
	20* 
	20* 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	6am - 9pm 
	6am - 9pm 
	6am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	6am - 9pm 
	6am - 9pm 
	6am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 55

	Route 55

	Route 55


	Santa Ana to Newport Beach

	via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St

	via Standard Ave / Bristol St / Fairview St / 17th St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes
	No alignment changes




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio los

	Aumentar las horas de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ vào cuối

	Thêm thời gian phục vụ vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm

	4am - 9pm

	4am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm

	4am - 9pm

	4am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 56

	Route 56

	Route 56


	Garden Grove to Orange

	via Garden Grove Blvd

	via Garden Grove Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	36 
	36 
	36 


	4am - 8pm 
	4am - 8pm 
	4am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 57

	Route 57

	Route 57


	Brea to Newport Beach

	via State College Blvd / Bristol St

	via State College Blvd / Bristol St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections at

	Reduced wait time for connections at

	Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Operate every 10 minutes from South

	Operate every 10 minutes from South

	Coast Plaza to CSU Fullerton, 20

	minutes from CSU Fullerton to Brea

	Mall and 20 minutes from South Coast

	Plaza to Newport Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 57X service

	Discontinue Route 57X service





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para

	Reducción del tiempo de espera para

	las conexiones en Brea Mal
	l



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 10 minutos desde South

	Operar cada 10 minutos desde South

	Coast Plaza a CSU Fullerton, 20 minutos

	desde CSU Fullerton a Brea Mall y 20

	minutos desde South Coast Plaza a

	Newport Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio 57X

	Descontinuar el servicio 57X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày

	Nhiều chuyến xe hơn mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác

	tại Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast

	Xe chạy mỗi 10 phút từ South Coast

	Plaza đến CSU Fullerton, mỗi 20 phút

	từ CSU Fullerton đến Brea Mall và mỗi

	20 phút từ South Coast Plaza đến Trung

	Tâm Chuyên Chở Newport



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 57X

	Ngưng dịch vụ 57X





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần

	Ngày trong tuần



	16 short

	16 short

	16 short


	32 long 
	32 long 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	10 short* 
	10 short* 
	10 short* 

	20 long* 
	20 long* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	16 short

	16 short

	16 short


	32 long 
	32 long 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 short 
	15 short 
	15 short 

	30 long 
	30 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	16 short

	16 short

	16 short


	32 long 
	32 long 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 short 
	15 short 
	15 short 

	30 long 
	30 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 59

	Route 59

	Route 59


	Anaheim to Irvine

	via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave

	via Kraemer Blvd / Glassell St / Grand Ave / Von Karman Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall

	Kéo dài tuyến đường đến Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	khác tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Exterder la ruta a Brea Mall

	Exterder la ruta a Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los

	Aumentar el horario de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para

	Reducción del tiempo de espera para

	las conexiones en Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Brea Mall

	Extend route to Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections

	Reduced wait time for connections

	at Brea Mall





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	55 
	55 
	55 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	55 
	55 
	55 


	8am - 9pm 
	8am - 9pm 
	8am - 9pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 60

	Route 60

	Route 60


	Long Beach to Tustin

	via Westminster Ave / 17th St

	via Westminster Ave / 17th St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin

	Tất cả các chuyến sẽ đi từ Larwin

	Square đến CSU Long Beach



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	Dịch vụ thường xuyên hơn hàng

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Westminster, hãy xem tuyến đường

	560





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Todos los viajes operarán entre

	Todos los viajes operarán entre

	Larwin Square y CSU Long Beach



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en 17th St /

	Para servicio adicional en 17th St /

	Westminster, consulte la ruta 560





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	All trips will operate between

	All trips will operate between

	Larwin Square and CSU Long

	Beach



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	For additional service on 17th St /

	For additional service on 17th St /

	Westminster Ave, see Route 560




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	20 
	20 
	20 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	25 
	25 
	25 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	25 
	25 
	25 


	4am - 12am 
	4am - 12am 
	4am - 12am 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 64

	Route 64

	Route 64


	Huntington Beach to Tustin

	via Bolsa Ave / 1st St

	via Bolsa Ave / 1st St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ 64X

	Ngưng dịch vụ 64X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio 64X

	Descontinuar el servicio 64X





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes



	• 
	• 
	• 

	Discontinue Route 64X service

	Discontinue Route 64X service





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	12 
	12 
	12 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	12* 
	12* 
	12* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	15 
	15 
	15 


	5am - 10pm 
	5am - 10pm 
	5am - 10pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	15 
	15 
	15 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 66

	Route 66

	Route 66


	Huntington Beach to Irvine

	via McFadden Ave / Walnut Ave

	via McFadden Ave / Walnut Ave



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Larwin Square

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Larwin Square



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Walnut Ave 
	Ngưng đi qua đoạn đường từ Walnut Ave 
	và

	Newport Blvd đến Irvine Valley College; Có

	thể đi tuyến 167. Thay đổi lộ trình trên Walnut

	Ave thay vì Irvine Blvd thay thế đoạn đường

	Tuyến 66 đi qua hiện đã ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en Larwin

	Todos los trayectos terminan en Larwin

	Square



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Walnut

	Descontinuar el segmento desde Walnut

	Ave y Newport Blvd hasta Irvine Valley

	College; la ruta 167 es una opción;

	Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar

	de Irvine Blvd sustituyendo la porción

	descontinuada de la ruta 66 existente



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente los fines de semana

	Servicio más frecuente los fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	All trips end at Larwin Square

	All trips end at Larwin Square



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Walnut

	Discontinue segment from Walnut

	Ave and Newport Blvd to Irvine Valley

	College; Route 167 is an option; reroute

	on Walnut Ave instead of Irvine Blvd

	replacing discontinued portion of

	existing Route 66



	• 
	• 
	• 

	More frequent service 
	More frequent service 
	on weekends



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	12 
	12 
	12 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	12* 
	12* 
	12* 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	20 
	20 
	20 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	15 
	15 
	15 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 70

	Route 70

	Route 70


	Sunset Beach to Tustin

	via Edinger Ave

	via Edinger Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave

	Xe chạy mỗi 20 phút từ Edinger Ave

	và Harbour Bl đến Trạm Metrolink

	Tustin và mỗi 40 phút từ Edinger Ave và

	Harbour Bl đến PCH và Warner





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 20 minutos desde Edinger

	Operar cada 20 minutos desde Edinger

	Ave y Harbor Bl hasta la estación Tustin

	Metrolink y 40 minutos desde Edinger

	Ave y Harbor Bl hasta PCH y Warner





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes



	• 
	• 
	• 

	Operate every 20 minutes from Edinger

	Operate every 20 minutes from Edinger

	Ave and Harbor Bl to Tustin Metrolink

	Station and 40 minutes from Edinger

	Ave and Harbor Bl to PCH and Warner





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần

	Ngày trong tuần



	25 short

	25 short

	25 short


	50 long 
	50 long 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	20 short 
	20 short 
	20 short 

	40 long 
	40 long 


	4am - 12am

	4am - 12am

	4am - 12am




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	4am - 9pm 
	4am - 9pm 
	4am - 9pm 


	40 
	40 
	40 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	40 
	40 
	40 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 71

	Route 71

	Route 71


	Yorba Linda to Newport Beach

	via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd

	via Tustin Ave / Red Hill Ave / Newport Blvd



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến CSU

	Kéo dài tuyến đường đến CSU

	Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Rose Dr

	và Orangethorpe Ave đến Rose Dr &

	Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta CSU Fullerton

	Extender la ruta hasta CSU Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde

	Descontinuar el segmento desde

	Rose Dr y Orangethorpe Ave hasta

	Rose Dr y Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde los fines de

	Servicio más tarde los fines de

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to CSU Fullerton

	Extend route to CSU Fullerton



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Rose Dr

	Discontinue segment from Rose Dr

	and Orangethorpe Ave to Rose Dr &

	Yorba Linda Blvd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekends
	Later service on weekends




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 72

	Route 72

	Route 72


	Sunset Beach to Tustin

	via Warner Ave

	via Warner Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink

	Điểm cuối mới ở Trạm Metrolink

	Tustin



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày

	Thêm thời gian phục vụ mỗi ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en la estación

	Nuevo final de ruta en la estación

	Tustin Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio

	Aumentar las horas de servicio

	todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New end of route at Tustin

	New end of route at Tustin

	Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	31 
	31 
	31 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	7am - 7pm 
	7am - 7pm 
	7am - 7pm 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 76

	Route 76

	Route 76


	Huntington Beach to John Wayne Airport

	via Talbert Ave / MacArthur Blvd

	via Talbert Ave / MacArthur Blvd



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Proposed for discontinuation

	Proposed for discontinuation



	• 
	• 
	• 

	Route 178 will be rerouted along

	Route 178 will be rerouted along

	MacArthur Blvd to provide closer

	service to John Wayne Airport




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Se propone descontinuarla

	Se propone descontinuarla



	• 
	• 
	• 

	La ruta 178 será desviada a lo

	La ruta 178 será desviada a lo

	largo de MacArthur Blvd para

	proporcionar un servicio más

	cercano al Aeropuerto John Wayne





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đề nghị ngưng hoạt động

	Đề nghị ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình Tuyến 178, đi qua

	Thay đổi lộ trình Tuyến 178, đi qua

	MacArthur Blvd để đến gần Sân

	Bay John Wayne hơn”





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	6am - 6pm 
	6am - 6pm 
	6am - 6pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 79

	Route 79

	Route 79


	Tustin to Newport Beach

	via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave

	via Bryan Ave / Culver Dr / University Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree

	Ngưng đi qua đoạn đường trên Jamboree

	Rd và Ford Rd đến Trung Tâm Chuyên

	Chở Newport (Newport Transportation

	Center, hay NTC)



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến

	Tất cả các chuyến sẽ sử dụng tuyến

	đường thay thế hiện tại từ Ford Rd và San

	Miguel Dr đến NTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días

	Mở rộng giờ phục vụ hàng ngàylos días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento en

	Descontinuar el segmento en

	Jamboree Rd y Ford Rd hacia Newport

	Transportation Center (NTC)



	• 
	• 
	• 

	Todos los viajes utilizarán la ruta

	Todos los viajes utilizarán la ruta

	alternativa actual desde Ford Rd y San

	Miguel Dr hasta NTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Amumentar las horas de servicio todos

	Amumentar las horas de servicio todos

	los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment on Jamboree Rd

	Discontinue segment on Jamboree Rd

	and Ford Rd to Newport Transportation

	Center (NTC)



	• 
	• 
	• 

	All trips will use current alternate

	All trips will use current alternate

	routing from Ford Rd and San Miguel

	Dr to NTC



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 82

	Route 82

	Route 82


	Foothill Ranch to Rancho Santa Margarita

	via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy

	via Portola Pkwy / Santa Margarita Pkwy



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đề nghị ngưng hoạt động

	Đề nghị ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua

	Tùy chọn: tuyến 89 mở rộng đi qua

	đoạn đường từ Portola Plaza đến

	Rancho Santa Margarita





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Se propone descontinuarla

	Se propone descontinuarla



	• 
	• 
	• 

	Opción: el segmento de Portola

	Opción: el segmento de Portola

	Plaza a Rancho Santa Margarita

	será atendido por una ampliación

	de la ruta 89





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Proposed for discontinuation

	Proposed for discontinuation



	• 
	• 
	• 

	Option: segment from Portola

	Option: segment from Portola

	Plaza to Rancho Santa Margarita

	will be served by an extension of

	Route 89




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	65 
	65 
	65 


	4am - 7pm 
	4am - 7pm 
	4am - 7pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 83

	Route 83

	Route 83


	Anaheim to Laguna Hills

	via 5 Fwy / Main St

	via 5 Fwy / Main St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Fullerton

	Kéo dài tuyến đường đến Fullerton

	Park & Ride qua 5 Freeway



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	khác tại Trung Tâm Chuyên Chở

	Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau hàng ngày

	Dịch vụ sau hàng ngày





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta a Fullerton Park &

	Extender la ruta a Fullerton Park &

	Ride a través de la autopista 5



	• 
	• 
	• 

	Reducir el tiempo de espera para

	Reducir el tiempo de espera para

	las conexiones en el Laguna Hills

	Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde todos los dias

	Servicio más tarde todos los dias





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Fullerton Park &

	Extend route to Fullerton Park &

	Ride via I-5 Freeway



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections

	Reduced wait time for connections

	at Laguna Hills Transportation

	Center



	• 
	• 
	• 

	Later service every day

	Later service every day





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	4am - 11pm

	4am - 11pm

	4am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm 
	5am - 10pm 
	5am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm 
	5am - 10pm 
	5am - 10pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 11pm

	5am - 11pm

	5am - 11pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 85

	Route 85

	Route 85


	Mission Viejo to Laguna Niguel

	via Margarita Pkwy / Crown Valley Pkwy

	via Margarita Pkwy / Crown Valley Pkwy



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe

	khác tại Trung Tâm Chuyên Chở

	Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera

	Reducción del tiempo de espera

	para las conexiones en laguna Hills

	Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections

	Reduced wait time for connections

	at Laguna Hills Transportation

	Center



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes
	No alignment changes




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 86

	Route 86

	Route 86


	Costa Mesa to Mission Viejo

	via Alton Pkwy / Jeronimo Rd

	via Alton Pkwy / Jeronimo Rd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm

	Metrolink Irvine đến Mission Viejo



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Trạm

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Trạm

	Metrolink Irvine



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	Nhiều chuyến xe hơn vào những

	ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm dịch vụ vào cuối tuần

	Thêm dịch vụ vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde la

	Descontinuar el segmento desde la

	estación de Irvine Metrolink hasta

	Mission Viejo



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en la

	Todos los trayectos terminan en la

	estación de Irvine Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Nuevo servicio de fin de semana

	Nuevo servicio de fin de semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Irvine

	Discontinue segment from Irvine

	Metrolink Station to Mission Viejo



	• 
	• 
	• 

	All trips end at Irvine Metrolink

	All trips end at Irvine Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	New weekend service

	New weekend service





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	65 
	65 
	65 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 87

	Route 87

	Route 87


	Rancho Santa Margarita to Laguna Niguel

	via Alicia Pkwy

	via Alicia Pkwy



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trung Tâm

	Chuyên Chở Laguna Hills (Laguna Hills

	Transportation Center, hay LHTC) đến

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC

	Tất cả các chuyến kết thúc tại LHTC



	• 
	• 
	• 

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại

	Giảm thời gian chờ đợi khi bắt xe khác tại

	LHTC



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn vào các ngày

	trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento de Laguna

	Descontinuar el segmento de Laguna

	Hills Transportation Center (LHTC) a

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en el LHTC

	Todos los trayectos terminan en el LHTC



	• 
	• 
	• 

	Reducción del tiempo de espera para las

	Reducción del tiempo de espera para las

	conexiones en LHTC



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Laguna

	Discontinue segment from Laguna

	Hills Transportation Center (LHTC) to

	Rancho Santa Margarita



	• 
	• 
	• 

	All trips end at LHTC

	All trips end at LHTC



	• 
	• 
	• 

	Reduced wait time for connections at

	Reduced wait time for connections at

	LHTC



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekdays

	Later service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays
	More frequent service on weekdays




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	65 
	65 
	65 


	5am - 6pm 
	5am - 6pm 
	5am - 6pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 89

	Route 89

	Route 89


	Mission Viejo to Laguna Beach

	via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd

	via El Toro Rd / Laguna Canyon Rd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Santa

	Kéo dài tuyến đường đến Santa

	Margarita Pkwy và Plano Trabuco

	Rd



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả

	Dịch vụ tần suất nhiều hơn tất cả

	các ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian đổi xe tại Trung

	Thêm thời gian đổi xe tại Trung

	Tâm Chuyên Chở Laguna Hills





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extención hasta Santa Margarita

	Extención hasta Santa Margarita

	Pkwy y Plano Trabuco Rd



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas

	Aportar conexiones programadas

	en el Laguna Hills Transportation

	Center





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend to Santa Margarita Pkwy

	Extend to Santa Margarita Pkwy

	and Plano Trabuco Rd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at

	Provide timed connections at

	Laguna Hills Transportation Center





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	35 
	35 
	35 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	70 
	70 
	70 


	4am - 8pm 
	4am - 8pm 
	4am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	70 
	70 
	70 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 90

	Route 90

	Route 90


	Tustin to Dana Point

	via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St

	via Irvine Center Dr / Moulton Pkwy / Golden Lantern St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute to serve Laguna Hills

	Reroute to serve Laguna Hills

	Transportation Center (LHTC)



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at LHTC

	Provide timed connections at LHTC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta para dar servicio al

	Cambiar la ruta para dar servicio al

	Laguna Hills Transportation Center

	(LHTC)



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	el LHTC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm

	Thay đổi lộ trình để đi đến Trung Tâm

	Chuyên Chở Laguna Hills (LHTC)



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các

	Dịch vụ thường xuyên hơn tất cả các

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào giữa

	ngày; Thêm thời gian tại LHTC





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	45 
	45 
	45 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	30* 
	30* 
	30* 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	80 
	80 
	80 


	6am - 9pm 
	6am - 9pm 
	6am - 9pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	80 
	80 
	80 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 91

	Route 91

	Route 91


	Laguna Hills to San Clemente

	via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St

	via Paseo De Valencia / Camino Capistrano / Del Obispo St



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn vào cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày

	Mở rộng giờ phục vụ tất cả các ngày



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Chở Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente los fines de

	Servicio menos frecuente los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio todos

	Aumentar las horas de servicio todos

	los días



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	el Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekends

	Less frequent service on weekends



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours every day

	Expand service hours every day



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at

	Provide timed connections at

	Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	30 
	30 
	30 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 
	30 
	30 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	45 
	45 
	45 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	45 
	45 
	45 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 9pm

	5am - 9pm

	5am - 9pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 123

	Route 123

	Route 123


	Anaheim to Huntington Beach

	via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica

	via Malvern Ave / Valley View / Bolsa Chica



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Trạm

	Metrolink Buena Park đến Trạm

	Metrolink Anaheim Canyon



	• 
	• 
	• 

	Điểm cuối mới tại Fullerton Park & Ride

	Điểm cuối mới tại Fullerton Park & Ride



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những

	Phục vụ trễ hơn vào buổi tối những

	ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde la

	Descontinuar el segmento desde la

	estación Buena Park Metrolink hasta la

	estación Anaheim Canyon Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Nuevo final de ruta en Fullerton Park

	Nuevo final de ruta en Fullerton Park

	& Ride



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio nocturno más tarde entre

	Servicio nocturno más tarde entre

	semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Buena

	Discontinue segment from Buena

	Park Metrolink Station to Anaheim

	Canyon Metrolink Station



	• 
	• 
	• 

	New end of route at Fullerton Park

	New end of route at Fullerton Park

	& Ride



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later evening service on weekdays
	Later evening service on weekdays




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	50 
	50 
	50 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 129

	Route 129

	Route 129


	La Habra to Anaheim

	via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd

	via La Habra Blvd / Brea Blvd / Birch St / Kraemer Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink

	Kéo dài tuyến đường đến Trạm Metrolink

	Buena Park



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Brea Mall

	đến Kraemer Blvd và La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall

	Tất cả các chuyến kết thúc tại Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn tất cả các

	Dịch vụ ít thường xuyên hơn tất cả các

	ngày



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Brea Mall

	Thêm thời gian tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extender la ruta hasta la estación Buena Park

	Extender la ruta hasta la estación Buena Park

	Metrolink



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Brea Mall

	Descontinuar el segmento desde Brea Mall

	hasta Kraemer Blvd y La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en Brea Mall

	Todos los trayectos terminan en Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente todos los días

	Servicio menos frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los fines de

	Aumentar el horario de servicio los fines de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en Brea

	Aportar conexiones programadas en Brea

	Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Extend route to Buena Park Metrolink

	Extend route to Buena Park Metrolink

	Station



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Brea Mall to

	Discontinue segment from Brea Mall to

	Kraemer Blvd and La Palma Ave



	• 
	• 
	• 

	All trips end at Brea Mall

	All trips end at Brea Mall



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service every day

	Less frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Brea Mall

	Provide timed connections at Brea Mall





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	55 
	55 
	55 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	55 
	55 
	55 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	55 
	55 
	55 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 143

	Route 143

	Route 143


	La Habra to Brea

	via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St

	via Whittier Blvd / Harbor Blvd / Brea Blvd / Birch St



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute on Lambert Rd and Euclid St

	Reroute on Lambert Rd and Euclid St

	in La Habra instead of Harbor Blvd



	• 
	• 
	• 

	More frequent service every day

	More frequent service every day



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekends

	Expand service hours on weekends



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Brea

	Provide timed connections at Brea

	Mall




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình trên Lambert Rd và

	Thay đổi lộ trình trên Lambert Rd và

	Euclid St tại La Habra thay cho Harbor

	Blvd



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần

	Mở rộng giờ phục vụ vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Brea Mall

	Thêm thời gian tại Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta hacia Lambert Rd

	Cambiar la ruta hacia Lambert Rd

	y Euclid St en La Habra en lugar de

	Harbor Blvd



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente todos los días

	Servicio más frecuente todos los días



	• 
	• 
	• 

	Aumentar el horario de servicio los

	Aumentar el horario de servicio los

	fines de semana



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en

	Aportar conexiones programadas en

	Brea Mall





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	4am - 10pm 
	4am - 10pm 
	4am - 10pm 


	45 
	45 
	45 


	4am - 10pm

	4am - 10pm

	4am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	65 
	65 
	65 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	65 
	65 
	65 


	6am - 7pm 
	6am - 7pm 
	6am - 7pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 153

	Route 153

	Route 153


	Brea to Anaheim

	via Placentia Ave

	via Placentia Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đề nghị ngưng hoạt động

	Đề nghị ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ

	Tùy chọn: Tuyến 50, 57, và 59 đi từ

	Brea Mall đến ARTIC





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Se propone descontinuarla

	Se propone descontinuarla



	• 
	• 
	• 

	Opción: Las rutas 50, 57 y 59

	Opción: Las rutas 50, 57 y 59

	conectan con ARTIC desde Brea Mall





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Proposed to be discontinued

	Proposed to be discontinued



	• 
	• 
	• 

	Option: Routes 50, 57, and 59

	Option: Routes 50, 57, and 59

	connect to ARTIC from the Brea Mall





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	6am - 9pm 
	6am - 9pm 
	6am - 9pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	60 
	60 
	60 


	6am - 8pm 
	6am - 8pm 
	6am - 8pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	60 
	60 
	60 


	7am - 7pm 
	7am - 7pm 
	7am - 7pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 164

	Route 164

	Route 164


	Tustin to Irvine

	via Jamboree / Irvine Blvd / Alton

	via Jamboree / Irvine Blvd / Alton



	NEW
	NEW
	NEW


	Cambios propuestos 
	Cambios propuestos 
	Cambios propuestos 


	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thêm tuyến mới vào những ngày trong

	Thêm tuyến mới vào những ngày trong

	tuần từ Trạm Metrolink Tustin đến

	Irvine Spectrum, đi qua Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Dễ dàng bắt xe khác từ Woodbury,

	Dễ dàng bắt xe khác từ Woodbury,

	Northwood, Stonegate, Orange County

	Great Park, và Portola Springs





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nueva ruta entre semana desde la

	Nueva ruta entre semana desde la

	estación Tustin Metrolink hasta Irvine

	Spectrum atendiendo a Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Proporciona conexiones

	Proporciona conexiones

	convenientes desde las

	urbanizaciones de Woodbury,

	Northwood, Stonegate, Orange

	County Great Park y Portola Springs





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New weekday route from the

	New weekday route from the

	Tustin Metrolink Station to the

	Irvine Spectrum serving Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Provides convenient connections

	Provides convenient connections

	from Woodbury, Northwood,

	Stonegate, Orange County

	Great Park, and Portola Springs

	developments





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 167

	Route 167

	Route 167


	Orange to Irvine

	via Hewes St / Irvine Blvd / Jeffrey Rd

	via Hewes St / Irvine Blvd / Jeffrey Rd



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute on Walnut Ave instead of Irvine

	Reroute on Walnut Ave instead of Irvine

	Blvd



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment from Jeffrey Rd &

	Discontinue segment from Jeffrey Rd &

	Walnut Ave to Jeffrey Rd & Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operate every 30 minutes from Larwin

	Operate every 30 minutes from Larwin

	Square to UC Irvine and 60 minutes from

	Larwin Square to the Village at Orange



	• 
	• 
	• 

	New weekend service south of Walnut Ave

	New weekend service south of Walnut Ave



	• 
	• 
	• 

	More frequent and later service every day
	More frequent and later service every day




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar

	Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar

	de Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento desde Jeffrey Rd

	Descontinuar el segmento desde Jeffrey Rd

	y Walnut Ave hasta Jeffrey Rd e Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Operar cada 30 minutos desde Larwin

	Operar cada 30 minutos desde Larwin

	Square hasta UC Irvine y 60 minutos desde

	Larwin Square hasta Village at Orange



	• 
	• 
	• 

	Nuevo servicio de fin de semana al sur de

	Nuevo servicio de fin de semana al sur de

	Walnut Ave



	• 
	• 
	• 

	Servicio frecuente y más tarde todos los días

	Servicio frecuente y más tarde todos los días





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Đi qua Walnut Ave thay vì Irvine Blvd

	Đi qua Walnut Ave thay vì Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Jeffrey Rd và

	Ngưng đi qua đoạn đường từ Jeffrey Rd và

	Walnut Ave đến Jeffrey Rd và Irvine Blvd



	• 
	• 
	• 

	Xe chạy mỗi 30 phút từ Larwin Square đến

	Xe chạy mỗi 30 phút từ Larwin Square đến

	UC Irvine và mỗi 60 phút từ Larwin Square

	đến Village at Orange



	• 
	• 
	• 

	Thêm dịch vụ vào cuối tuần đến phía nam

	Thêm dịch vụ vào cuối tuần đến phía nam

	Walnut Ave



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn và muộn hơn

	Dịch vụ thường xuyên hơn và muộn hơn

	mỗi ngày





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm 
	5am - 8pm 
	5am - 8pm 


	30 short 
	30 short 
	30 short 

	60 long 
	60 long 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	60 
	60 
	60 


	5am - 8pm

	5am - 8pm

	5am - 8pm







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 177

	Route 177

	Route 177


	Foothill Ranch to Laguna Hills

	via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd

	via Lake Forest Dr / Muirlands Blvd / Los Alisos Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình trên Jeronimo Rd và

	Thay đổi lộ trình trên Jeronimo Rd và

	Alicia Pkwy, bắt xe khác đến Target,

	Kaiser, Vocational Visions và những

	trung tâm mua sắm khác



	• 
	• 
	• 

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Thêm thời gian tại Trung Tâm Chuyên

	Chở Laguna Hills



	• 
	• 
	• 

	Ngưng phục vụ vào thứ Bảy

	Ngưng phục vụ vào thứ Bảy



	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta hacia Jeronimo

	Cambiar la ruta hacia Jeronimo

	Rd y Alicia Pkwy proporcionando

	conexiones a Target, Kaiser, Vocational

	Visions y otros centros comerciales



	• 
	• 
	• 

	Aportar conexiones programadas en el

	Aportar conexiones programadas en el

	Laguna Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio de los sábados

	Descontinuar el servicio de los sábados



	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre semana

	Servicio menos frecuente entre semana





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute on Jeronimo Rd and Alicia

	Reroute on Jeronimo Rd and Alicia

	Pkwy providing connections to Target,

	Kaiser, Vocational Visions and other

	shopping centers



	• 
	• 
	• 

	Provide timed connections at Laguna

	Provide timed connections at Laguna

	Hills Transportation Center



	• 
	• 
	• 

	Discontinue service on Saturdays

	Discontinue service on Saturdays



	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	45 
	45 
	45 


	5am - 6pm 
	5am - 6pm 
	5am - 6pm 


	60 
	60 
	60 


	5am - 6pm

	5am - 6pm

	5am - 6pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	80 
	80 
	80 


	7am - 6pm 
	7am - 6pm 
	7am - 6pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 178

	Route 178

	Route 178


	Huntington Beach to Irvine

	via Adams Ave / Birch St / Campus Dr

	via Adams Ave / Birch St / Campus Dr



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Reroute on MacArthur Blvd

	Reroute on MacArthur Blvd



	• 
	• 
	• 

	Discontinue segment on Von

	Discontinue segment on Von

	Karman Ave



	• 
	• 
	• 

	More frequent weekday service

	More frequent weekday service



	• 
	• 
	• 

	Later weekday service
	Later weekday service




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Thay đổi lộ trình trên MacArthur

	Thay đổi lộ trình trên MacArthur

	Blvd



	• 
	• 
	• 

	Không đi qua đoạn đường trên Von

	Không đi qua đoạn đường trên Von

	Karman Ave



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày

	Dịch vụ thường xuyên hơn các ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ sau các ngày trong tuần

	Dịch vụ sau các ngày trong tuần





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cambiar la ruta hacia MacArthur

	Cambiar la ruta hacia MacArthur

	Blvd



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el segmento en Von

	Descontinuar el segmento en Von

	Karman Ave



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	70 
	70 
	70 


	5am - 9pm 
	5am - 9pm 
	5am - 9pm 


	50 
	50 
	50 


	5am - 10pm

	5am - 10pm

	5am - 10pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 206

	Route 206

	Route 206


	Santa Ana to Lake Forest Express

	via 5 Fwy

	via 5 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 213

	Route 213

	Route 213


	Brea to Irvine Express

	via 55 Fwy

	via 55 Fwy



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route
	Discontinue route




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 463

	Route 463

	Route 463


	Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre

	Santa Ana Regional Transportation Center to Hutton Centre


	via Grand Ave

	via Grand Ave



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động



	• 
	• 
	• 

	Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại

	Hành khách có thể đi Tuyến 862 tại

	Trung Tâm Chuyên Chở Khu Vực

	Santa Ana và Tuyến 53 trên Main St





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta

	Descontinuar la ruta



	• 
	• 
	• 

	Los pasajeros pueden usar la

	Los pasajeros pueden usar la

	ruta 862 en el Santa Ana Regional

	Transportation Center y la ruta 53

	en Main St





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route

	Discontinue route



	• 
	• 
	• 

	Riders can use Route 862 at Santa

	Riders can use Route 862 at Santa

	Ana Regional Transportation

	Center and Route 53 on Main St





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	Variable 
	Variable 
	Variable 


	Variable 
	Variable 
	Variable 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 529

	Route 529

	Route 529


	Fullerton to Huntington Beach

	via Beach Blvd

	via Beach Blvd



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần

	Giảm chuyến xe vào cuối tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach

	Để biết thêm dịch vụ trên Beach

	Blvd, hãy xem tuyến đường 29





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio menos frecuente entre

	Servicio menos frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Beach

	Para servicio adicional en Beach

	Blvd, consulte la ruta 29





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Less frequent service on weekdays

	Less frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Beach

	For additional service on Beach

	Blvd, see Route 29





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	6am - 6pm 
	6am - 6pm 
	6am - 6pm 


	30 
	30 
	30 


	6am - 6pm

	6am - 6pm

	6am - 6pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service

	No Service

	No Service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service 
	No Service 
	No Service 


	No Service

	No Service

	No Service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	56

	56

	56



	Route 543

	Route 543

	Route 543


	Fullerton Transportation Center to Santa Ana

	via Harbor Blvd

	via Harbor Blvd



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày

	trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối

	Ngưng dịch vụ vào những ngày cuối

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Không thay đổi lộ trình

	Không thay đổi lộ trình



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd,

	Để biết thêm dịch vụ trên Harbor Blvd,

	hãy xem tuyến đường 43





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre

	Servicio más frecuente entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más tarde entre semana

	Servicio más tarde entre semana



	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio de fin de

	Descontinuar el servicio de fin de

	semana



	• 
	• 
	• 

	Sin cambios de alineación

	Sin cambios de alineación



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Harbor

	Para servicio adicional en Harbor

	Blvd, consulte la ruta 43





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Later service on weekdays

	Later service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	Discontinue weekend service

	Discontinue weekend service



	• 
	• 
	• 

	No alignment changes

	No alignment changes



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Harbor

	For additional service on Harbor

	Blvd, see Route 43




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	5am - 6pm 
	5am - 6pm 
	5am - 6pm 


	20 
	20 
	20 


	5am - 7pm

	5am - 7pm

	5am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	25 
	25 
	25 


	6am - 6pm 
	6am - 6pm 
	6am - 6pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	25 
	25 
	25 


	6am - 6pm 
	6am - 6pm 
	6am - 6pm 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	57

	57

	57



	Route 553

	Route 553

	Route 553


	Anaheim to Santa Ana

	via Main St

	via Main St



	NEW

	NEW

	NEW



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	¡Nuevo Bravo! servicio en Main

	¡Nuevo Bravo! servicio en Main

	Street programado para su

	implementación en octubre de 2022



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en Main

	Para servicio adicional en Main

	Street, consulte la ruta 53





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New Bravo! đi qua Main Street dự

	New Bravo! đi qua Main Street dự

	kiến phục vụ kể từ tháng Mười,

	2022



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên Main

	Để biết thêm dịch vụ trên Main

	Street, hãy xem tuyến đường 53





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	New Bravo! service on Main Street

	New Bravo! service on Main Street

	scheduled for implementation

	October 2022



	• 
	• 
	• 

	For additional service on Main

	For additional service on Main

	Street, see Route 53





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	12* 
	12* 
	12* 


	6am - 7pm

	6am - 7pm

	6am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)
	* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm (6am – 9am; 3pm – 6pm)


	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 560

	Route 560

	Route 560


	Santa Ana to Long Beach

	via 17th St / Westminster Ave

	via 17th St / Westminster Ave



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gưng phục vụ từ Westminter Ave và

	Gưng phục vụ từ Westminter Ave và

	Goldenwest St đến CSU Long Beach; Tuyến

	60 sẽ có thể phục vụ cả ngày



	• 
	• 
	• 

	Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter

	Tất cả các chuyến kết thúc trên Westminter

	Ave và Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần

	Dịch vụ muộn hơn vào các ngày trong tuần



	• 
	• 
	• 

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong

	Nhiều chuyến xe hơn vào những ngày trong

	tuần



	• 
	• 
	• 

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Để biết thêm dịch vụ trên 17th St /

	Westminster, hãy xem tuyến đường 60





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar el servicio de Westminter

	Descontinuar el servicio de Westminter

	Ave y Goldenwest St a CSU Long Beach; la

	ruta 60 proveerá la opción de todo el día



	• 
	• 
	• 

	Todos los trayectos terminan en

	Todos los trayectos terminan en

	Westminter Ave y Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Aumentar las horas de servicio entre

	Aumentar las horas de servicio entre

	semana



	• 
	• 
	• 

	Servicio más frecuente entre semana

	Servicio más frecuente entre semana



	• 
	• 
	• 

	Para servicio adicional en 17th St /

	Para servicio adicional en 17th St /

	Westminster, consulte la ruta 60





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue service from Westminter

	Discontinue service from Westminter

	Ave and Goldenwest St to CSU Long

	Beach; Route 60 will provide all-day

	option



	• 
	• 
	• 

	All trips end on Westminter Ave and

	All trips end on Westminter Ave and

	Goldenwest St



	• 
	• 
	• 

	Expand service hours on weekdays

	Expand service hours on weekdays



	• 
	• 
	• 

	More frequent service on weekdays

	More frequent service on weekdays



	• 
	• 
	• 

	For additional service on 17th St /

	For additional service on 17th St /

	Westminster Ave, see Route 60




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	24 
	24 
	24 


	5am - 6pm 
	5am - 6pm 
	5am - 6pm 


	20 
	20 
	20 


	5am - 7pm

	5am - 7pm

	5am - 7pm




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn



	Route 701

	Route 701

	Route 701


	Huntington Beach to Los Angeles Express

	via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy

	via 405 Fwy / 605 Fwy / 105 Fwy / 110 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 721

	Route 721

	Route 721


	Fullerton to Los Angeles Express

	via 91 Fwy / 110 Fwy

	via 91 Fwy / 110 Fwy



	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị

	Những thay đổi đề nghị



	Cambios propuestos

	Cambios propuestos

	Cambios propuestos



	Proposed changes 
	Proposed changes 
	Proposed changes 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route

	Discontinue route





	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất




	 
	 
	 
	 
	 
	Service Days


	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	Route 794

	Route 794

	Route 794


	Riverside/Corona to South Coast Metro Express

	via 91 Fwy / 55 Fwy

	via 91 Fwy / 55 Fwy



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ngưng hoạt động

	Ngưng hoạt động





	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Descontinuar la ruta 
	Descontinuar la ruta 




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Discontinue route 
	Discontinue route 




	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 
	Current / Actual / Hiện hành 


	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất

	Proposed / Propuesto / đề xuất
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	Dias de servicio

	Dias de servicio


	Ngày dịch vụ

	Ngày dịch vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ



	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)

	Frequency (minutes)


	Frequencia (minutos)

	Frequencia (minutos)


	Tần suất (tối thiểu)

	Tần suất (tối thiểu)



	Service Hours

	Service Hours

	Service Hours


	Horas de servicio

	Horas de servicio


	Giờ phục vụ

	Giờ phục vụ




	 
	 
	 
	 
	Weekday / Entre semana /


	Ngày trong tuần 
	Ngày trong tuần 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Saturday / Sábado / Thứ bảy 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service




	 
	 
	 
	 

	Sunday / Domingo / Chủ nhật 
	Sunday / Domingo / Chủ nhật 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service 
	No service 
	No service 


	No service

	No service

	No service







	Figure
	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi

	No Changes / Sin cambios / Không thay đổi


	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới

	New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới


	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn
	Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn


	SURVEY

	SURVEY

	SURVEY



	Your feedback is very important. Please provide your comments below or online at 
	Your feedback is very important. Please provide your comments below or online at 
	Your feedback is very important. Please provide your comments below or online at 
	OCbus.com/ConnectionsSurvey


	Su opinión es muy importante. Escriba sus comentarios a continuación. 
	Su opinión es muy importante. Escriba sus comentarios a continuación. 
	OCbus.com/ConnectionsSurvey


	Câu trả lời của quý vị rất quan trọng. Xin cho biết ý kiến bên dưới. 
	Câu trả lời của quý vị rất quan trọng. Xin cho biết ý kiến bên dưới. 
	OCbus.com/ConnectionsSurvey



	1. Please review the proposed service changes for the route(s) you wish to comment on and let us know what you think.

	1. Please review the proposed service changes for the route(s) you wish to comment on and let us know what you think.

	1. Please review the proposed service changes for the route(s) you wish to comment on and let us know what you think.


	   
	   
	   
	Revise los cambios de servicio propuestos para la (las) ruta(s) sobre la (las) que desea comentar y háganos saber su opinión.


	Duyệt lại các thay đổi dịch vụ đề nghị cho (các) tuyến xe quý vị muốn cho ý kiến rồi điền vào cho chúng tôi biết.

	Duyệt lại các thay đổi dịch vụ đề nghị cho (các) tuyến xe quý vị muốn cho ý kiến rồi điền vào cho chúng tôi biết.

	     

	2. How often do you currently ride OC Bus? (Choose one)

	2. How often do you currently ride OC Bus? (Choose one)


	¿Con qué frecuencia viaja actualmente en OC Bus? (Elija una opción) / Quý vị đi xe buýt OC thường xuyên ra sao? (Chọn một câu trả lời)

	¿Con qué frecuencia viaja actualmente en OC Bus? (Elija una opción) / Quý vị đi xe buýt OC thường xuyên ra sao? (Chọn một câu trả lời)


	c 
	c 
	4-7 days per week 
	/ Entre 4 y 7 días a la semana / 4-7 ngày trong tuần


	c 
	c 
	1-3 days per week 
	/ Entre 1 y 3 días a la semana / 1-3 ngày mỗi tuần


	c 
	c 
	1-3 times per month 
	/ Entre 1 y 3 veces al mes / 1-3 lần một tháng


	c 
	c 
	Less than once per month 
	/ Menos de una vez al mes / Ít hơn mỗi tháng một lần


	c 
	c 
	None, but I have previously used OC Bus 
	 
	/ Ninguna de las anteriores, pero he utilizado anteriormente OC Bus / Không, nhưng trước đây tôi đã đi xe buýt OC

	 
	  

	c 
	c 
	None, I have never used OC Bus 
	 
	/ Ninguna de las anteriores, nunca he utilizado OC Bus / Không, tôi chưa bao giờ đi xe buýt OC


	3. If this plan were implemented, how would it affect your use of OCTA bus services? (Choose one)

	3. If this plan were implemented, how would it affect your use of OCTA bus services? (Choose one)


	Si se implementara este plan, ¿cómo afectaría a su uso de los servicios de autobuses de OCTA? (Elija una opción)

	Si se implementara este plan, ¿cómo afectaría a su uso de los servicios de autobuses de OCTA? (Elija una opción)


	Nếu chương trình này được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc quý vị sử dụng dịch vụ xe buýt OCTA? (Chọn một câu trả lời)

	Nếu chương trình này được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc quý vị sử dụng dịch vụ xe buýt OCTA? (Chọn một câu trả lời)


	c 
	c 
	I would ride more often 
	/ Viajaría con más frecuencia / Tôi sẽ đi nhiều hơn


	c 
	c 
	I would ride the same amount 
	/ Viajaría con la misma frecuencia / Tôi vẫn đi như cũ


	c 
	c 
	I would ride less often 
	/ Viajaría con menos frecuencia / Tôi sẽ đi ít hơn


	c 
	c 
	I wouldn’t ride OCTA bus services / 
	No utilizaría los servicios de autobuses de OCTA / Tôi sẽ không đi xe buýt của OCTA nữa


	4. 
	4. 
	What 
	is your email address or phone number? (This information will only be used to contact you in case you win a prize)


	¿Cuál es su dirección de correo electrónico o número de teléfono? 
	¿Cuál es su dirección de correo electrónico o número de teléfono? 
	(Esta información solo se utilizará para comunicarnos con usted en caso de que gane un premio)

	   
	   

	Địa chỉ điện thư hoặc số điện thoại của quý vị là gì? 
	Địa chỉ điện thư hoặc số điện thoại của quý vị là gì? 
	(Thông tin này chỉ được dùng để liên lạc với quý vị nếu quý vị trúng thưởng)

	   

	_________________________________________________________________

	_________________________________________________________________



	Please write in the route you

	Please write in the route you

	Please write in the route you

	Please write in the route you

	Please write in the route you

	Please write in the route you

	Please write in the route you

	wish to comment on.


	Escriba la ruta que desea

	Escriba la ruta que desea


	comentar.

	comentar.


	Viết tuyến xe mà quý vị muốn cho

	Viết tuyến xe mà quý vị muốn cho

	ý kiến.



	Do you support the proposed

	Do you support the proposed

	Do you support the proposed

	changes of your route(s)?


	¿Apoya los cambios propuestos en

	¿Apoya los cambios propuestos en

	su(s) ruta(s)?


	Quý vị có ủng hộ những thay đổi đề

	Quý vị có ủng hộ những thay đổi đề

	nghị cho (những) tuyến xe này hay

	không?



	Please comment below why you support or do not

	Please comment below why you support or do not

	Please comment below why you support or do not

	support the proposed changes of your route(s).


	Comente a continuación por qué apoya o no los cambios

	Comente a continuación por qué apoya o no los cambios

	propuestos en su(s) ruta(s).


	Xin cho biết ý kiến bên dưới tại sao quý vị ủng hộ hoặc không

	Xin cho biết ý kiến bên dưới tại sao quý vị ủng hộ hoặc không

	ủng hộ các thay đổi đề nghị cho (những) tuyến xe này.




	 
	 
	 
	 
	Route / Ruta / Tuyến # 


	c 
	c 
	c 
	Yes 
	/ Sí / Có


	c 
	c 
	No 
	/ No / Không


	c 
	c 
	No opinion 
	/ Sin opinión /


	Không ý kiến

	Không ý kiến




	 
	 
	 
	 
	Route / Ruta / Tuyến # 


	c 
	c 
	c 
	Yes 
	/ Sí / Có


	c 
	c 
	No 
	/ No / Không


	c 
	c 
	No opinion 
	/ Sin opinión /


	Không ý kiến

	Không ý kiến




	 
	 
	 
	 
	Route / Ruta / Tuyến # 


	c 
	c 
	c 
	Yes 
	/ Sí / Có


	c 
	c 
	No 
	/ No / Không


	c 
	c 
	No opinion 
	/ Sin opinión /


	Không ý kiến

	Không ý kiến




	 
	 
	 
	 
	Route / Ruta / Tuyến # 


	c 
	c 
	c 
	Yes 
	/ Sí / Có


	c 
	c 
	No 
	/ No / Không


	c 
	c 
	No opinion 
	/ Sin opinión /


	Không ý kiến
	Không ý kiến






	fold here / doble aquí / gấp ở đây

	fold here / doble aquí / gấp ở đây

	fold here / doble aquí / gấp ở đây



	GET MORE INFORMATION

	GET MORE INFORMATION

	GET MORE INFORMATION



	Please cut here, fold and tape before mailing / Por favor corte aquí, doblar y sellar antes de enviar / Xin vui lòng cắt ở đây, gấp và băng trước khi gửi thư

	Please cut here, fold and tape before mailing / Por favor corte aquí, doblar y sellar antes de enviar / Xin vui lòng cắt ở đây, gấp và băng trước khi gửi thư

	Please cut here, fold and tape before mailing / Por favor corte aquí, doblar y sellar antes de enviar / Xin vui lòng cắt ở đây, gấp và băng trước khi gửi thư



	For more information on the Proposed Bus Service Plan, please

	For more information on the Proposed Bus Service Plan, please

	For more information on the Proposed Bus Service Plan, please

	visit OCbus.com/Connections or call (714) 636-RIDE. You can


	provide comments online or mail them to: OCTA, Attn: Marketing,

	provide comments online or mail them to: OCTA, Attn: Marketing,

	Rm 722, 600 S. Main St., P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.


	Para más información sobre plan propuesto para el servicio de

	Para más información sobre plan propuesto para el servicio de

	autobuses, por favor visite OCbus.com/Connections o llame


	al (714) 636-RIDE. Puede proporcionar sus comentarios en línea

	al (714) 636-RIDE. Puede proporcionar sus comentarios en línea


	o por correo a: OCTA, Attn: Marketing, Rm 722, 600S. Main St.,

	o por correo a: OCTA, Attn: Marketing, Rm 722, 600S. Main St.,


	P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.

	P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.


	Để biết thêm thông tin về Đề nghị kế hoạch dịch vụ xe buýt xin

	Để biết thêm thông tin về Đề nghị kế hoạch dịch vụ xe buýt xin


	mời truy cập vào trang OCbus.com/Connections hay gọi điện thoại

	mời truy cập vào trang OCbus.com/Connections hay gọi điện thoại

	số (714) 636-RIDE. Quý vị có thể đóng góp ý kiến trực tuyến hoặc

	gửi thư về địa chỉ: OCTA, Attn: Marketing, Rm 722, 600 S. Main St.,

	P.O. Box 14184, Orange, CA 92863-1584.


	Translators and Accessibility

	Translators and Accessibility

	Translators and Accessibility


	Spanish and Vietnamese translation services will be

	Spanish and Vietnamese translation services will be

	available at all community meetings.


	Any person with a disability who requires a modification or

	Any person with a disability who requires a modification or

	accommodation in order to participate in these meetings

	should contact the OCTA Clerk of the Board at (714)

	560-5676 no less than two (2) business days prior to this

	meeting to enable OCTA to make reasonable arrangements

	to assure accessibility to these meetings.


	For more information or to comment online, visit OCbus.

	For more information or to comment online, visit OCbus.

	com/BusPlan. If you would like to receive this information

	in 
	中文, 한국어,  یسراف
	,
	or any other languages, please

	call (714) 636-RIDE.


	Traductores y accesibilidad

	Traductores y accesibilidad


	Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán

	Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán
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	Translators and Accessibility

	Translators and Accessibility

	Translators and Accessibility


	Spanish and Vietnamese translation services will be available at all

	Spanish and Vietnamese translation services will be available at all

	community meetings.


	Any person with a disability who requires a modification or

	Any person with a disability who requires a modification or

	accommodation in order to participate in these meetings should

	contact the OCTA Clerk of the Board at (714) 560-5676 no less than

	two (2) business days prior to this meeting to enable OCTA to make

	reasonable arrangements to assure accessibility to these meetings.


	For more information or to comment online, visit OCbus.com/

	For more information or to comment online, visit OCbus.com/

	Connections. If you would like to receive this information in other

	languages, please call (714) 636-RIDE.


	Traductores y accesibilidad

	Traductores y accesibilidad


	Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán

	Los servicios de traducción al español y vietnamita estarán

	disponibles en todas las reuniones de la comunidad.


	Cualquier persona con una discapacidad que requiere una

	Cualquier persona con una discapacidad que requiere una

	modificación o establecimiento, con el fin de participar en estas

	reuniones, debe comunicarse con el Secretario de la Junta del OCTA

	al (714) 560-5676 no menos de dos (2) días hábiles antes de esta

	reunión para permitir a que la OCTA haga arreglos razonables para

	asegurar la accesibilidad a estas reuniones.


	Para obtener más información o hacer comentarios en línea, visite

	Para obtener más información o hacer comentarios en línea, visite

	OCbus.com/Connections. Si desea recibir esta información en un

	idioma que no sea Inglés, español o vietnamita, por favor llame al

	 
	(714) 636-RIDE.


	Các phiên dịch viên và Sự Tham gia của người

	Các phiên dịch viên và Sự Tham gia của người

	khuyết tật


	Các dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung

	Các dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ được cung

	cấp tại tất cả các cuộc họp cộng đồng.


	Bất kỳ người khuyết tật nào cần có những điều chỉnh hay tiện nghi

	Bất kỳ người khuyết tật nào cần có những điều chỉnh hay tiện nghi

	cần thiết để tham dự các cuộc họp cần liên hệ Thư ký OCTA của Hội

	đồng theo số (714) 560-5676 ít nhất hai (2) ngày làm việc trước khi

	cuộc họp diễn ra để cho phép OCTA có sự bố trí hợp lý nhằm đảm

	bảo khả năng tham gia của người khuyết tật vào các cuộc họp này.


	Để biết thêm thông tin hay để góp ý kiến trực tuyến, mời quý vị truy

	Để biết thêm thông tin hay để góp ý kiến trực tuyến, mời quý vị truy

	cập vào trang OCbus.com/Connections. Nếu quý vị muốn nhận

	thông tin này bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, tiếng Tây

	Ban Nha hay tiếng Việt, xin vui lòng gọi (714) 636-RIDE.
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